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REUNIÃo OnptrlÁnn Do ANo DE 2.018 Do CoNSELHo
DnLrnsRATrvo DA SETEC - SenvIços TecNICos GERÂrs, REALIZÂDA EM 23 DE

ATA DA

2'.

FEvERETRo DE 2.018.

Aos vinte e ftes dias do mês de fevereiro dc 2018, às th3Omirr (nove horas e trinta minutos) na
Sala de Reuniões da Presidência da SETEc-SERvrÇos TÉcNlcos GERÁrs, com endereço na
Praça Voluntários de 32 s/n"., Bairro Súft, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
atendendo à convocação formal e regulamentar, ondc se enconttâvam presentes o senhor
Presidente ARNAj-Do SATVETTI PALACIo JuNIoR, o Dr. SÉncto RENATo BUENo CuRcIo Âssessor Jurídrco da Presidência, a senhora JANÂrNÂ DE SouzÂ BRITo NovÂES, Diretora
Âdministrativa F-inanceira, o l)r. Onleloo MÁRoTTA FILHo, Dire tor 'fécnico Operacional, o
senhor MÁRCELo LuIz FERREIRÀ - GcÍente Financeirc c compâreceram os senhores
Membros do Conselho Deliberativo da Setec - Serviços Técni.cos Gctais, a sabcr, a senhora
ADRIANÀ MÂRIÂ GÂxÂvELLo FÁIDIGÀ FLosI - Rcpresentante '1itr:lar da Acic - Associaçào
Comercial e Industrial dc Campinas, o senhor ARNÁLDo APARECIDo REZENDE Representante Tinrlar da Fcac - Federação das Enúdades Àssistenciais de Campinas, o senhor
EDMARIo Dos SANToS - Representante 'Iitular da Prefeitura Murucipal de Campinas, o senhor
JosE AucusTo Cesan Cenore - Represcntante Titular da Aeac - Associação dos Engenheiros
e Arquitctos de Campinas, o senhor LESTER JACoMIN - Representante Tin:lar do Ciesp Cenüo das Indústrias do Estado de Sào Paulo. 1) O senhor ARNÁI-Do SÁL\aETTI PÁLicto
Jutrllon verificando a ocorrência de quórun: previsto em Lci, cumprimentando a cada um dos
Conselhciros presentes c dando boas vindas a todos declarou aberta a 2" (segunda) Reunião de
2018 do Conselho Deüberativo da Setec, conr.-idando o Dr. Sétgio R. B. Curcio para SecÍetâÍiar
os uabalhos. Em segúda, o senhot Presidente destacou os assuntos a serem tratado
iníormando a todos a segúnte oÍdem do dia : I)
Leirura e Aprovaçào da Ata da Reuniâ
anterioÍ; II) - AnáJise c DeLiberação quanto a aprovação dos Balancetes Financehos e
Orçamentários de Janeiro de 2018; III) - AnáIise e julgamento dos Recursos Âdministrativos
interpostos pelas Empre sas \\,'ILSON ÂP.ARECIDO NLÀN'fROVÀNI, PROTOCOLO
SE |FIC N". 7087 /2011; CNID NÍOTORS I-TDÀ., PRO'I OCOLO SE rllc N". 7998/2017 E
CÀMPSOM ÁLARME,S E ÂCIiSSORIOS P.\Rl .11'I-OS ],TD,,\. iTíI], PROTOCOI,O SETEC
N".2251/2017 -IV) Âssuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhor Presidente confirmou com os
senhores Conselheiros o teor dâ Ata da 1'(primeira) Reuniào de 2018 que, lida, foi aprovada por
unanimidade;3) - Ato contínuo, o Senhor Presidente pâssou a üatar do item II da Pauta de
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Reuruão, franqueando a palavra ao senhor Matcelo

Luiz Fereira, Gerente Financeiro,

para que

dos Balancetes Financeiros e Otçamentários do mês de janeiro
de 2018, Frcando à disposição para elucidar dúvidas e ou responder quesdonamentos dos
senhores Conselheüos. Àpós demonstraçào, análise e comentátios, posto em votação, foram
aprovados poÍ unanimidade, os Balancetes Financeiros e Orçamentários relativos ao mês
de ianeiro de 2018 com uma receita total de R$-5.236.354,88; Despesa Total de -R$5.329.710,79, resultando em um deficit fmanceiro da ordem de R$-93.355,91; com Receita ExtÍâ
Orçamentária de R$-729.589,52 e Despesa Extta-Orçamentária de R$-2.994.702,67. Neste
apresentasse os resultados

quadro, as fontes gerâdoras das receitas orçamentárias assim se consolidaram : R$-4.506.765,36,
referentes a Receita Funetátia -R$-1.710.324,78; Receita Solo Público -R$-2433.837,19; Receita
Cemrtérios- R$-238.506,28; Outras Receitas -R$-124.097,1 1; As despesas Orçamentárias assim se
comportârâm: R$-4.288.258,05; Despesas com Pessoal Crvt-R$-2.217.220,06; Despesa de
Custeio-R$-1.607.221,95; Despesas com Material de Revenda - R$-360.811,69; Investimentos R$-43.004,35; Na Sequência, em atençào ao item III o Senhor Presidente trouxe à bâila, parâ
análise e julgamento, dos Recursos Âdministrativos interpostos pelas empresas declinadas
conforme protocolos/Setec a".7087/17 -7998/17 e 2251/17, respecd.vamente, sendo que após
análise e discussão, acerca dos Recursos, os Membros do Conselho, por votação Unânime,
opinaram pela rejeição do Recurso, acolhendo o Parecer da Procuradoria Jurídica desta Autârqúa
para NEGAREM PROVIMENTO ÂOS RECURSOS INTERPOSTOS, mantendo-se a multa
apltcada para todos os Frrs e efeitos de dúeito. A seguu, o senhor Presidente deu inicio ao item
item I\) Assuntos Gerais, ocasião em que foram novamente abordados a edição da Lei que
dispôe sobre o Programa de Regularização Fiscal da SETEC / REFIS - que ofercce condições
especiais por tempo determinado para pagamento à üsta ou parcelamento de créditos tributários
e não tributários vencidos junto à SETEC e dá outÍas providências; ocasião em que todos os
Conselheüos manifestaram-se mais uma vez favoráveis e enalteceram a irriciativa da Ptesidência
'\
aprovando-a ao írnal. Referida Lei já sc encontra sob análise junto a Câmara Municipal d. i
.1
'
Campinas e em vias de conctetizaçào na forma da Ler até porque esta é uma das fotmas de
recuperação de receita e que virá ao enconúo das necessidades da Âutarqúa; Tratou-se também '-.-da concessão de áreas de responsabüdade da SEf'EC de forma a úabüzar licitação para
concessào de rais áreas para estaclonamentos com outorgas e pagamentos mensais o que
certamente ongtnará receita à SE'IEC, já que atravessamos momento difío.l na economia do País c..
e via de consequência em nosso município de Campinas, a iniciativa da Presidência ; Ttatou,sq \\
também de se estudar uma forma de melhorar a arrecadaçào do cemitério de Sousas, o que será\ \
levado à efeito pela DICEM, DIIiUN e DÂF e apresentado à Presidência e ao depois ao \

Conselho Deliberativo; 'I'ratou-sc também de se estudar a viabilidade de Privatização do
Crematório Municipal, assim o senhor Presidente se comprometeu em avaliar â sugestão por
uatar-se de tema que exige uma anal.isc minuciosa e cdtenosa pâra rerornar postcriormente ao
assunto; Considerando o lavador de veículos eústente no interior da garagem dos veículos du
Âutarqúa que se encontÍa com urgência de reforma em tazào dos anos em que fora "feito", já
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bem deteriorado, pot unanimidade os Conselheiros apÍovaram a iniciativa bem como por
conhecerem o local aprovaram a imediata reforma obedecendo-se os tramites legais; houve
sugestào para se lavrar convênio com a Sccretaria de Saúde do Municipio üsando a contJataçào
de mars 03 ftrês) médrcos legistas para atuarem no INÍL/SVO no Cemiterio dos Âmarais; por fi.m
o senhor presidente trouxe à tona o assunto da CAMPREV no que se refere aos pagâmentos
mensais, forma e alteração da Lei, tendo em üsta que os valores desembolsados aumentam
consideravelmente a cada mês, onerando sobremaneta os cofres da SETEC, assim tal sugestão
for acatada e deverá ser objeto de estudo junto ao Presidente da Camprev, Municipio e
Autarqúas; Finalmente o senhor Presidente detalhorr zos senhores conselheiros a situação que
perdura há anos junto ao Ministério Púbhco - 9'. Nona Promotoria de Justiça de Campinas com
referencia ao cancelamento de permissões e abertura de processos licitatórios pata uansformar
tais permissões em torno de 3500 (três mil e quinhentas) em concessôes, ao que prontarnente os
senhores conselheiros se manifestatam pela anáüse proíunda e criteriosa acetca do tema já que
tal providencia não se toma scm antes estudar e prever todas as possibüdades e as consequências
que tais atos podetão trazer para o Murucípio e para o cidadão. Há que se mensutar quais os
casos que poderiam ser submeddos a cet(ame Iicitatório e se o caso. Âssim, o senhor Presidente
solicitará à Diosp um levantamcnto dos casos semelhantes ao ÀMÂRELINHO da Ptaça Arautos
da Paz, de forma equacionar a questão, sendo definido que a decisào seria trazida ao ctivo do
Conselho Deliberativo desta Âutarq uü. Nada mais havendo a úatar , discuú e deLiberar, o
e a,- TCSCN ça de todos, encerrando a Íeu ão
senhor Presidente agra deceu a colab
R.ll.Curcio
ue redigi, drgiter e
cuja Ata vai assinada por mim
secretariei, juntamente com os demais
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