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OnorNÁnra Do ANo DE 2.017 Do CoNSELHo
_
DELIBERATIVo DÀ SETEC SERVIÇoS TECNICoS GERAIS, REÂLIZADA EM 18 DE
DEZEMBRo or,2,0L7,

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2017, às th3Omin (nove horas e trinta minutos) na Sala
de Reuniões da Presidência da SETEc-SERt'rços TÉcNrcos GeRAs, com endereço na Praça

Voluntários de 32 s/n"., Batro Süft, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
atendendo à convocação formal e regulamentar, onde se encontravâm pÍesentes o senhor
Presidente ARNÁr-Do Servn.rrr PÁtÀclo JuNroR, o Dr. SÉncro RENATo BUENo CuRcro Âssessor Jurídrco da Presidência, a senhora JÂNÂrNA DE SoUzA BRITo NovÂEs, Diretora
Âdministrativa Financeira, o Dr. OnLeNoo MARoTTÀ FILHo, Diretor Técnico Opetacional, o
senhor MAncelo LuIz FERREIRÀ - Gerente Financeiro e compareceÍam os senhores
Membros do Conselho Deliberativo da Setec - Seniços Técnicos Gerais, a sabet, a senhora
A.DRIÂNÀ MÂRrÂ GÀRÂVELLo FATDIGA FLosI - Representante Titulat da Âcic - Àssociaçào
Comercial e Industrial dc Campinas, o senhor EDMARIo DOS SÀN:IOS - Representante Tin:lar
da Pre fei.nxa Municipal de Campinas, o se nhor Josr AucusTo CESAR CARDIÂ - RepÍesentante
Tin:lar da Aeac - Àssociação dos Engenheüos e Ârqútetos de Campinas, o senhor LEsTER
J,tcottttN - Rcpresentante Tihrlar do Ciesp - Centro das Indústnas do Estado de São Paulo. 1) O
senhor AnNÂr-Do S.trwrrr PÀÁcIo JúNroR veriEcando a ocorrência de quórum previsto em
Lei, cumprimentando a cada um dos Conselheiros presentes e dando boas vindas a todos
declarou aberta a 12" (déckna segunda) Reunião de 2017 do Conselho Deüberativo da Setec,
convidando o Dr. Sétgio R. B. Cutcio para Secretadar os trabalhos. Em seguida, o senhor
Presidente destacou os âssuntos a serem úatados, informando a todos a seguinte ordem do dia :
I) Leirura c Àprovação da Âta da Reuniào anterior; II) - AnáIise e Deliberação quanto a
aprovação dos Balancetes Financeiros e Orçamentátios de novembro de 2017; III) - Análise e
jügamento do Recurso Âdmirristrativo interposto pela Empresa Luciano da Silva RestauÍante
Ltda. ME., conforme protocolo Setec no. 6204/2017, multa aplicada no valot de R$-812,45; IV)Análise do pedrdo de Cessão de Uso dos Freezers que compõem o patrimônio da Setec de n
3758 e 37 59 que serviam para armazeÍra:, frangos quando estes integravam a os itens da ces
básica (HÂ MUITO TEMPO DESATIVADOS), cessão esta em favor do ÂSES ASSOCIAÇÀO DOS SERVIDORES DA SETEC, conforme prorocolo Setec n". 00624/2017. 9 Âssuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhor Ptesidente conârmou com os senhores
Conselheiros o teor da Ata da 11'(décima primeira) Reunião de 2017 qte,Iida, foi aprovada por
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unanimidade; 3) - Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a tÍataÍ do item II da Pauta de
Reunião, franqueando a palavra ao senhor Matcelo Luiz Ferteira, Gerente Financeiro, para que
apresentasse os resultados dos Balancetes Fioanceiros e Otçamentários do mês de outubÍo

de 2017, ficando à disposição para elucidar dúledas e ou responder questionamentos dos
senhores Conselheiros. Âpós demonstração, anáüse e comentários, posto em votação, fonm
aprovados poÍ ExaÍimidade, os Balancetes Financeiros e Orçamentários relativos ao mês
de novembto de 2017 com uma tecei.ta total de R$-4.384375,23; Despesa Total de -Rg-

4.592.837,13, resu.ltando em um deficit financeiro da ordem de R$-208.461,90; com Receita Extra
Orçamentária de R$-733.346,85 e Despesa Exua-Orçamentária de R$-535.610,93. Neste quadro,
as fontes geradoras das receitas orçamentátias assim se consoüdatam : R$-3.651.028,38,
referentes a Receita Funerária -R$-1.689.849,20; Receita Solo Público -R$-1.598.610,43; Receita
Cemitérios- R$-264.080,56; Outras Receitas -R$-98.488,19; As despesas Orçamentárias assim se

comportaÍam: k$-4.057.226,20; Despesas com Pessoal Civil-R$-2.473.106,71; Despesa de
Custeio-R$-1.512.163,03; Despesas com Material de Revenda - R$-55.707,88; Investimentos R$-16.248,58; Na Sequência, em atenção ao item III o Senhor Presidente tou-xe à baila, para
análise e júgamento, o Recruso Âdministrativo interposto pela emptesa Luciano da Silva
Restaurante Ltda. ME conforme protocolo Setec n".6204/2017, multa aplicada no valor de R$812,45; sendo que após discussão, acerca do Recutso, os Membros do Conselho, poÍ votaçào
Unânime, opinaram pela tejeição do Recurso, em outras palavras, acolheram o Patecet da
Procuradoria JurÍdica desta Autârqúâ para NEGÂREM PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSI'O, mantendo-se a multa aplicada para todos os fins e efeitos de direito. Â segrur, o
senhor Presidente deu inicio ao item "I\P'- da pauta, o que, após análise do pedido de
cessão de uso dos fteezets em favor da ASES-Associação dos Servidotes da Setec, os
seúores Conselheiros âprovarâm o pedido acolhendo-o de forma que a CESSÀO DE USO
DOS REFERIDOS FREEZERS FOI CONCEDIDA pata todos os fins e efeitos legais, e
sugerüam, por Frm, o enüo do requerimento à Procutadoria Jurídrca para lar''tat o competente
Termo; item Y) Àssuntos Gerais, ocasião em que foram abordados novamente dentre outros
assuntos de interesse da Âutarqüa, a questão da empresa Direct Fácil, agora com Lrminar /
concedida pela E. 1". Yara da Fazenda Púbüca de Campinas, cujo processo úamita sob no.
1062555-92.2017 , com valor atribúdo à causa de R$-1.318.881,87, aguatdando-se a manifestaçâo
da Ré e posterior libetação do valor à SETEC, sendo certo que as informações üeram de forma
a tranquilizar a todos os pÍesentes; Tratou-se, a seguir das reuniões mensais do Conselho, o que
após consulta a todos os presentes, Írcou acertado que as reuniões ocorrerão toda ütima sextafeira do mês; O senhor Presidente falou com os presentes de sua preocupação com as
instalações do SVO,/ I.M.L. e das despesas acaretadas por tais órgãos, valendo dizer que
procurariam soluções pan redução de despesas, especialmente esta Autarquà, até, com Íefo
ou constmção de um novo S.V.O. Com referência ao LM.;L., cogitou-se a posstbüdade
repâssâr as despesas ao Estâdo, sendo sugerido inclusive um estudo detalhado sobre o tema;
consumado; tratou-se da Taxa de Fiscaluação de Anúncio a T.F.A., que já se encont a em fase
1
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final de análise pelo Município e pot esta Autarqüa juntamente com a ACIC, uma vez que a Lei
n".14955/2014 e o Decreto n\18.718/2015, já estão sendo reavaliados e as mudanças sugeridas
prestes a serem conclúdas; Fioalmente o senhor Presidente discorreu sobre o Termo de
Cooperação entre a Setec e a "GUARDA MUNICIPAL" tendo sido enaltecido pelos
havendo a tratat, discuú e deüberat, o senhot
Conselheiros pela iniciativa. Nada
e? presença de
s, encerrando a reunião cuja Âta
Presidente agradeceu a colabora o,
o), que redigi, digitei e secretariei,
vai assinada por mim
érgto R.B.C
(l
juntamente com os demais Membros do Co
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