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- Senvrços TECNrcos GeRAS, REÂLIZÂDA EM 30 DE

Âos trinta dias do mês de outubro de 2017, às th3Omin (nove horas e trinta minutos) na Sala de
Reuniões da Ptesidência da SETEc-SERvIços TÉcNIcos GnnÂIs, com endereço na Praça
Voluntários de 32 s/n"., Bairro Swift, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
atendendo à convocação formal e regulamenar, onde se enconúavam pÍesentes o senhor
PÍesidente ARNÂr-Do SÂL1,ETTr PÂrAcro Ir-rNroR, o Dr. SÉncro RENATo BUENo CuRcro Âssessor Jurídico da Presidência, a senhora JANATNA DE SouzA BRrTo NovÁEs, Diretora
Ádministrativa Financeira, o Dr. Onlervoo MARofiA FILHo, Diretor Técnico Operacional, q
senhor Mencel.o LUIZ FERREIRA - Gerente Financeiro e compareceram os senhores\ ,
/
Membros do Conselho Deliberativo da Setec - Serviços Técnicos Gerais, a saber, a senhora \
ÂDRIANA MARIA GARÀ1,ELLo FAIDIGA FLosI - Representante Tin:lat da Âcic - Associaçào 'i
Comercial e Industrial de Campinas, âusente o senhor AnNeI-Do APÂRECIDo REZENDE )
Representante Tinrlar da Feac - Federação das Enudades Àssistenciais de Campinas, o senhor ,/
EDMARTo Dos SANTos - Rcpresentante fitular da Prefcitura Municipal de Campinas, o senhorJ
JosE AucusTo CEsÂR CÂRDIÀ - RepÍesentante Titulat da Aeac - Associação dos Engenheiros
e Ârqütetos de Campinas, o senhor LESTER JACoMIN - Represenrante Tin:lar do Ciesp Centro das Indústrias do Estado de Sào Paulo. 1) O senhor ARNÂLDo SALVETTI Per,Áclo
Júntron venficando a ocortência de quórum previsto em Lei, cumprimentando a cada um dos
Conselheiros pÍesentes e dando boas vindas a todos declarou aberta a 10'(décima) Reuniâo de
2017 do Conselho Deliberativo da Setec, conüdando o Dr. Sétgio R. B. Curcio para Secretariat
os tabalhos. Em seg.uda, o senhor Presidente destâcou os assuntos a seÍem tratados,
informando a todos a segünte ordem do dia : I) - Leitura e Aprovação da Âta da Reumào
anteriorl II) - Análise e Deliberação quânto a aprovação dos Balancetes Financeiros e
Orçamentários de setembro de 2077; III) - Análise e deliberação sobre a balxa de bens
\
patnmoniars poÍ estaÍem obsoletos e sua recupetação é írnanceiramente inviável à SETEC,
\
conforme pÍotocolo n". 5683 / 20'17; IV)- Análise e julgamento do Recurso Administtativo
interposto pela Emptesa Campsom, Âlarmes e Acessórios pâÍâ Autos Ltda. ME conforme
pÍotocolo Setec n". 2251, /2017, multa aplicada no valor de R$-812,45; V)- Âssuntos Gerais;2)
Na sequência, o senhor PÍesideflte confrrmou om os senhorcs Consclheiros o teor da Àta da gt
(nona) Reunião de 2017 que, Iida, foi apro
por unanimidade; 3) - Ato contínuo, o Seihor
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II da Pauta de Reuniâo,
Luiz Ferteira, Gerente Financeüo, para que

Presidente pâssou a tÍatar do rtem

franqueando a palavra ao senhot
âpresentasse os resultados dos
Balancetes Financeiros e Otgamentários do mês de setembto de 2077, ficando à disposiçâo
para elucidar dúúdas e ou responder questionamentos dos senhores Conselheiros. Após
demonstmção, análise e comentários, posto em votação, fotam aptovados pot unanimidade,
os Balancetes Fiuanceiros e Orçamentátios relativos ao mês de Setembto de 2017 com
uma receita total de R$-4.43 5.354,48 Despesa Total de -R$-4.308.427,39, resultando em um
déÊcit financeiro da ordem de R$-102.098,02; com Receita Extra Orçamentária de R$-712.581,72
e Despesa Extra-Orçamentá la de RS-737.444,64. Neste quadro, as fontes geradoras das receitas
orçamentárias assim se consoLidaram : R$-3.595.845,67, teferentes a Receita Funerária -R$1.706.619,73; Receita Solo Público -R$-1.510.931,79; Receita Cemitérios- R$-291.357,53; Outras
Receitas -R$-86.936,62; As despesas Orçamentárias assim se comportârâm: R$-3.673.080,77;
Despesas com Pessoal Civil-R$-2.300.846,14; Despesa de Custeio-R$-1.07 5.330,66; Despesas
com Matetial de Revenda - R$-296.903,91; Investimentos, não houve; Na Sequência, em atençâo
ao item III da pauta, o senhor Presidente relatou aos Conselheiros o pedido de bai-ra dos bens
patrimoniais da Setec, enfatizando o estado em que referidos bens se encontravam, obsoletos e a
recuperação dos mesmos, em razào disso, seria inviável írnanceiramente à Setec, em seguida,
colocando em discussão e votação. Após anáhse e ponderações acerca da baixa patnmoniql
daqueles bens, por votação unânime, APROVARAM o seu inteito teor para todos os Frns e
efeitos de direito. Ptosseguindo, o Senhor Presidente deu inicio ao item IY) que tÍatou da anáüse
e julgamento do Recurso Administrativo interposto pela empresa AnáLise e julgamento do
Recurso Administativo interposto pela Empresa Campsom, Âlarmes e Acessórios para Àutos
Ltda. ME conforme protocolo Setec n". 2251/2017, multa aplicada no valor de R$-812,45; sendo
que após ciência dos membtos do Conselho De)iberativo, ocasião em que a Conselheira Âdriana
Flosi, pediu üstas dos autos para análise, flcando portanto, sobrestado pâÍa este Em. O pedrdo de
vistas teve a zprovaçào dos demais Conselheiros.. Â segutr, o senhor Presidente deu inicio ao
item "\P'- da pauta, Assuntos Gerais, ocasiào em que foram abordados denúe outros assuÍrtos
de interesse da Âutatqúa, a questão da empresa Düect Fácrl, vencedota do Pregão Eletonico de
n".02/17 cujo objeto foi a contratação de operadora de Cartôes de Crédrto e Débito que
contempla as bandeiras VISA E MÂSTERCARD, que teve o Conúato Rescindido
Unilateralmente pela Setec por descumprimento d cláusula contratual, inexecução conúatual e
por não mais repâssff os valores a crédito da Âutarqüa desde 06 de agosto de 2017. Foi sugerido
pelos Conselheüos o ajuüamento da Ação de Execuçào do Contrato üsando o ressarcimento
dos valores devidos à Setec, ao que concordou o senhor Presidente; Em condnuação tratou-se da
reduçâo de despesas, tais como drminüçào de horas exüas e outras, que já estão sob estudo das .
gerências; Tambem cogitou-se novamente a chamada de novos fiscais, que já esrá em anáIiseTem'
ruzão da receita p^Ía atcri- com tais despesas; Tratou-se como tün fato importante, a questà/dos
empreitciros que trabalham no intetior dos ccmitédos, tendo sido sugeri do o chamamcnto de

Marcelo
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cemitérios e da Setec uÍna vez que estamos deficitários nesta área, assim a questão dos
empreiteiros seÀa amen)zada; finalmente tlatou-se da Taxa de Fiscalização de Ânúncio a T.F.Â.,
que já se encontÍa em fase Frnal de anáIise pelo Mumcípio e poÍ esta Âutyarqüa juntamente com
a ACIC, uma vez que a Lei n". "14955/2014 e o Decreto rf . 18.118/2015, já estão sendo
reavaliados e as mudanças sugeridas a serem conclúdas no próximo mês de novembro ou no
mais tardar no mês de Dezembro / 2017; Nada mais havendo a tratar, discuú e deliberar, o
senhor Ptesidente agradeceu a colabora
presença de todos, encerrando a teunião
1P"^',Pa
cuja Ata vai assinada por mim
R.B.Curcio), que redigi, digitei e
secretariei, juntamente com os demajs Membros do Con§el\o.
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Jose Augusto Cesar Cardia
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