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Ate oe 9'.

REr.rNrÃo OnomÁnn Do ANo or, 2.0L7 Do CoNSELHo
DerraeRÀtrvo DA SETEC - SERvrÇos TÉcNrcos GnRers, REALIZÀDA EM 26 DE
SETEMBRo oy,2.017.

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2017, às th3Omin (nove horas e trinta minutos) na
Sala de Reuniões da Ptesidência da SE*rEc-SERyIços TÉcNIcos Gnnars, com endereço na
Praça Voluntários de 32 s/n"., Barro Su,ift, nesta cidade de Camptnas, Estado de São Paulo,
atendendo à convocação formal e regulamentar, onde se encontÍavam presentes o senhot
Presidente ARNÂJ-Do Selverrr PALACIo JuNIoR, o Dr. SÉncro RENATo BUENo CuRcro -

tor Técnico Operacional, a senhora JÀNÂINA DE SoUzA BRITo NovÀEs, Diretora
Administrativa Financeira, o Doutor ORLÂNDo MÂRoTTÂ FILtto, Diretor Técnico
Düe

Operacional, o senhor MÂRcELo LuIz FERREIRÀ - Gerente Financeiro e compaÍeceÍam os
senhores Membros do Conselho Deliberativo da Setec - Serviços Técnicos Gerais, a saber, a
senhora ÂDRIÁNA MâIIA GAxÂvELLo FÂTDIGA FLosI - Representante Tinrlar da Âcic Àssociação Comercizl e Industrial de Campinas, ausente o senhor ARNAtoo APÂRECIDo
REZENDE - Representante Titu.lar da Feac - Federação das Enudades Assistenciais de
Campinas, o senhor EDMARIo Dos SANToS - Representante Titr:lar da Prefeitura Municipal dN
Campinas, o senhor JosE AucusTo CESÂR CÁRDIA
Represefltante Tinrlar da Âeac -\
Âssociação dos Engenheiros e Árqütetos de Campinas, o senhor LESTER JACoMIN
Representânte Tinrlar do Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. 1) O senhor
ÀRNár.Do Serverrl Petlclo Jtirlon verificando a ocorrência de quórum preüsto em Lei,
cumprimentando a cada um dos Conselheiros pÍesentes e dando boas vindas a todos declarou
abenz a 9" (nona) Reunião de 2017 do Conselho Deüberativo da Setec, conüdando o Doutor
Sétgio R. B. Cutcio pata Secretatiar os úabalhos. Em seguida, o senhot Ptesidente destacou os '1..'
assuntos â serem tratados, informando a todos a seguinte ordem do dia:I)-Leitura e
Âprovação da Âta da Reunião anterior; II) - Análise e Deliberação quanto a aprovação dos
Balancetes Financeiros e Orçamentários de agosto de 2077; III) - Ànáüse e Âprovação da
Resolução n". 10 de 26 de setembro de 20'17, que dispõe sobre os Pteços Púbücos devidos à ,/
Setec - Serviços Técnicos Gerais, Decorrentes das Atiúdades e Serviços PÍestâdos pelo S:wiço
Funerário Municipal IV)- AnáIisc e julgamento do Recurso Administrarivo da Empresa
)
N{aidana - Lois Maidana Juruor MEI - Painel Identihcativo no Espaço Privado sem Âutorização;
y)- Àssuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhor Ptesidente confirmou com os senhores
Conselheiros o teor dâ Âta da 8' (oitava) Reuruào de 2017 que, lida,-foi aprovada por
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unanimidade; 3) - Ato contínuo, o Senhot Presidente passou a üatar do item II da Pauta de
Reunião, franqueando a palavra ao senhor Marcelo Luiz Feneira, Gerente Financeiro, pâÍâ que
apresentasse os resultados dos Balancetes Financeitos e Otçamentários do mês de agosto
de 2077, ficando à disposição pata elucidar dúredas e ou tesponder questionamentos dos
senhotes Conselheiros. Âpós demonstaçào, anáIise e comenútios, posto em votação, foram
apÍovados pot uoanimidade, os Balancetes Financeiros e Otçamentários relativos ao mês
de Agosto de 2077 com uÍna receita total de R$-4.435.354,48; Despesa Total de -Rg4.536.372,01,, resultando em um déficit ltnanceiro da otdem de R$-100.957,53; com Receita Extra
Otçamentária de R$-720.975,13 e Despesa Extra-Orçamentária de R$-712.743,47. Neste quadro,

as fontes geradoras das receitas orçamentárias assim se consoüdaram

:

R$-3.714.379,35,
teferentes a Receita Funerária -RS-1.828.034,99; Receita Solo Público -R$-1.424.502,00; Receita
Cemitétios- R$-305.385,47; Outras Receitas -R$-156.456,89; Âs despesas Orçamentáús assim se

comportaram: R$-3.824.1ó8,54; Despesas com Pessoal Civil-R$-2.173.390,92; Despesa de
Custeio-R$-1.314.766,33; Despesas com Material de Revenda - R$-297.598,61; Investimentos R$-38.412,68; Na Sequência, em atenção ao item III da pauta, o senhor Presidente em
obedrência ao artigo 15, inciso I da Lei de criaçào da Setec de n". 4369/1974, relatou aos
Conselheiros o teor da Resoluçào de n". 10 de 26 de setembro àe 2017, colocando em discussào
e votação. Âpós análise e ponderações acerca dos motivos que le-.aam a Autarqüa a proceder a
edição da Resolução, por votâção unânimc, APROVARAM o seu inteiro teor para todos os hns
e efeitos de direito. Prosseguindo, o Scnhor Presidente deu inicio ao item IV que tratou da
análise e julgamento do Recurso Âdministrativo interposto pela empresa Óculos Maidan*..Lois Maidina Junior MEI - Painel ldentifrcativo- no Eipaço Privado sem Autotizaçfu . 1
Multa, sendo que âpós ciência dos membros do Conselho Deliberativo, estes, poÍ rrotaçao\
unanime, mantiveram a apltcação da multa, por hm NEGÀNDO PROVIMENTO ao Recurso
Administrativo posto em pâutâ. A seguir, o senhor Presidente deu inicio ao item "\Pt- da pauta,
Âssuntos Gerais, ocasião em que foram abordados denüe outros assuÍltos de interesse da
Autatqúa, a questão do Crematório, tendo sido sugetido pelos membÍos o estudo minucioso de
forrrLa a pivatizalo, entendendo que talvez fosse melhor paÍa a Setec em termos de recuperação
de receita e redução de despesas, assim todos se compÍometeram em analisar tâl sugestão, para
num futuo próximo, chegar-se a um consenso sobre a privaüação do Crematório; Na sequência
os membros do Conselho, após analisarem o balancete, demonstraram preocupação com os
gastos teladvos aos funcionários, sugerindo, inclusive uma Reüsão do Quadro de Fr.rncionários;
Outro assunto trazido pelo senhor Presidente e pelos membros do Conselho, foi a possibilidade
de contrâtâção de empresa locadora de veÍculos, pois a frota âtuâl dâ Setec, está velha e dando
preiuízo especialmente quanto a manutençào e neste caso o Seguro para caÍros antigos fica
prejudicado ou pelo valor ou pela recusa das empresas segutadoras, assim, ouúo âssunto que
enseja análise minuciosa e que estará sendo Ievado à frente; E para flnaliza4 o senhor Presidente
e os membros do Conselho falaram sobre a revlta\zação do Mercado Mudchat, porem todos
com bons olhos e apoiando a iniciativa do senhor Presidente em levar à frente o projeto, o que
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a tratar, discuú e deliberat, o senhot Presidente
presença de todos, encerrando a reunião cuia Âta vai assinada
R.B.Curcio), que tedigi, digitei e secretariei, juntamente
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