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ATA DA 3.. REUNIÃo OROTNÁNN DO ANO DE 2.018 DO
DeI-rneRÂTrvo DÀ SETEC

- Srnvtços TecNtcos

CONSELHO
Grnans, REALIZADA EM 29 DE

MARçO DE 2.018.

,\os ünte e nove dias do mês de março de 2018, às th30min (nove horas e trinta minutos) na
Sala de Reuniões da Presrdência da SETEc-SERI'IçoS TÉcNlcos GERAS, com endeteço na
Praça Voluntários de 32 s/n"., Batro Süft, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
atendendo à convocaçào formal e tegulamentar, onde se enconúavam pÍesentes o senhor
Presidente ARNÂr-Do SÀLVETTI PArÂcIo JuNIoR, o Dr. SÉRGIo RENATo BUENo CuRcIo Asscssor Juídrco da Presidência, a senhora JANÂINÂ DE SouzA BRrTo NovÂEs, Diretora
Âdministraúva Financeira, o Dr. Onl-eNoo MÀRoTTÀ FIlrro, Düetor Técnico Opetacional, o
scnhor MÂRcELo LuIz FERREIRÀ Gcrcntc liinancciro e compaÍeceram os senhotes
Mcmbros do Conselho DeLiberativo da Setec - Serviços Técnicos Gerais, a saber, a senhora
ADRIANA MÀRIA GÁRÂ\'ELLo FÂIDIGÂ FLosI - Representante Titular da Acic - Associaçâo
Comercial e Industrial de Campinas, o senhot o senhor EDMARIo Dos SÂNTos - RePresefltante
Tinrlar da Prefeitura N{unicipal de Campinas, o senhor JosE AucusTo CESÂR CARDIA Representante 'fitular da Âeac - Associação dos Engenheüos e Àrqütetos de Campinas, o
-fitular do Ciesp Cenco das Indústrias do Estado
scnhor Les.ren JACoMIN Representante
dc Sào Paulo. 1) O senhor ARNÂLDo SATIETTI PAúcIo JÚNron verihcando a ocorrência de
c1uórum prcvisto em Lei, cumprimentando a cada um dos Conselheiros presentes e dando boas
vindas a todos declarou aberta a 3'(terceúa) Reunião de 2018 do Conselho Deüberativo da Setec,
conüdando o Dr. Sérgio R. B. Cutcio para Secretariar os trabalhos. Em segurda, o senhor
Presidente destâcou os assuntos a serem Úatados, informando a todos a seguinte ordem do dia :
I) - Leirura e Aprovaçào da Ata da Reunião anterior; II) - Anál-ise e Deliberação quanto a
aprovação dos Balancetes F-inanceüos e Orçamentários de fevereiro de 2018; III) - AnáJ-rse e
aprovaçào dos Balanços referentes ao cxercício dc 2017; IV) Ânáhse e Julgamento dos Recursos
Àdministrativos interpostos pelas L,mprcsas J^ltl N,Ir\DlrlRÀS L-lDÂ EPP/ PROTOCOI-O
'I'^KÀNO ME, PROTOCOLO SETEC N".
SE 1'tsC N". 9225 /20't1; EMERSON RIDIIKI
798"1/2017 -\) Assuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhor Presidente conltrmou com os
senhores Conselheiros o teor da Ata da 1" (primeira) Reuruào de 2018 que, lida, foi aprovada pot
unanimidade;3) - Ato contínuo, o Senhor Presidente pâssou â tratar do item II da Pauta de
Reunião, franqueando a palavra ao senhor Marcelo Luiz Ferreita, Getente Financeiro, Para que
âpresentasse os resultados dos Balancetes Financeiros e Orçamentários do mês de feveteito
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de 2018, hcando à disposiçào para elucidar dúúdas e ou responder questionamentos dos
senhores Conselheiros. Àpós demonstraçào, aná)ise e comentários, Posto em votação, foram
aptovados pot unanimidade, os Balancetes Financeiros e OÍçamentários Íelativos âo mês
de fevereiro de 2018 com uÍnâ receita total de RS-4.540.367,i 3; Despesa Total de -R$4.561.148,85, resultando em um dehcit financeiro da ordem de R$-20.781,72; com Receita Extra
Orçamentária de R$-705.204,59 e Despesa Extrâ-Orçamentária de R$-935.678,59. Neste quadto,
as fontes getadoras das receitas orçamentárias assim se consolidaram : R$-3.835.1ó2,54,
referentes a Receita Funerária -RS 1.668.238,17; Receita Solo Púbhco -R$-1.847.811,02; Receita
Cemitérios- R$-231.675,65; Ouüas Rcceitas -RS 87.437,70; As despesas Orçamentárias assim se

comportaram: R$-3.962.ó68,70; Despesas com Pessoal Civil-R$-2.355.669,38; Despesa de
Custeio-R$-1.297.749,95; Despesas com Material de Revenda - R$-274.511,69; Investimentos R$-34.737,68; Na Sequência, em atenção ao item III o Senhor Presidente trouxe à baila, para
análise e aPÍovaçâo os Balanços referentes ao exercicio de 2017, dando a palavra pra
considerações e explanaçôes ao Senhor Marcelo, Gerente da Diírn/Setec. Após anáüse pelos
membros do Conselho Deliberativo, os Balanços referentes ao ano de 2077, foram aptovados
por unanimidade; IV) Em segúda o senhor Presidente trouxe alume para anáLise e julgamento,
os Recursos Âdministrativos interpostos pclas cmprcsas declinadas conforme protocolos/Setec
n".9225/17 e 7981/17, respectivâmente, sendo que após análise e discussão, acerca dos
Recursos, os Membros do Conselho, por votaçào Unânime, opinaram pela rejeição do Recurso,

acolhendo o Parecer da Procuradoria Jurídica destâ Autarqüa para NEGÂREM
PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS, mantendo-se a multa aplicada pata todos
os fins e efeitos de direito. À seguu, o senhor Presidente deu inicio ao item item V) Âssuntos
Gerais, ocasião em que foram abordados os temas referentes aos fiscais e em surnâ a ttscaljzaçào
na cidade de Campinas, por exemplo o nuÍnero reduzido de agcntes de fiscalizaçào, que esú
sendo suprido através do chamamento de 10 (dez) novos Frscais). Salientârâm todavia, a questão

haüda na Rua Vital Brasil, especificamente com relaçào aos clandestinos existentes na
UNICAMP que em 23 de março de 2018, novameÍrte üeram em represáIia e agressões sobte os
nossos fiscais no exercício de suas funções legais, ocasionando sérios tanstomos e prejuízos à
Setec. Neste sentido o senhot presidente lembrou a todos o Convenio que foi celebrado com a
UNICAMP de forma a permlú naquela ârea a Frscahzação em coniunto com a Segurança daquela
enti.dade e mais com o apoio de Guarda Municipal. Disse ainda o scnhor Presidente, que está em
tratauvas com a Unicamp úsando a überaçào dc uma área de forma a abrigar aqueles
comerciantes que há anos vendem seus produtos no câmpus da Urucamp, de forma a regularizar

a situação de todos, inclusive cadastrando-os perante estâ Âutarqúa e com a cobrança da taxa
devida. As üatativas já estão bem adiantadas e os impasses serão solucionados. Deverá ser
destacada uma comissão daqueles comerciantes pâra tratar do âssunto iuntâmente com
repÍesentantes da Unicamp e da Setec. Com relação aos acontecimentos envolvendo os agentes
da Setec e os comerciantcs informais da Unicamp os senhores membros do Conselho
nstante em
demonsúaram preocupaçào príncipalmcnte pclg..risco à rntegridade física que é
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rczào das agressões que cosnrmeiramente acontece. Outro assunto Ílovamente trazido à baila tor
da ediçào da Lei que dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal da SETEC / REFIS que certâmente úará uma recuperaçào de receita à Setec; TÍatou-se também da utilização de
espaço público destinado como área de estacionamento todaüa exploração pela própria Setec, o
que acharam uma ótima in.iciadva da Presidência, porque seria outra forma de buscar receita
equübrando assim as despesas. Nada mais havendo a tratar, discuü e deüberar, o senhor
Presidenre agradeceu a co)aborçàU. apoio c a presença de
os; enceÍrando a reunião cuja Âta
vai assinada DoÍ mrr
f\
\ - (Sérsio R.B.C io), que re di digitei e secretariei,
Juntamente à* o. d.-rn Memúros ao àmr.tno]
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Adriana Maria Garavello Faidiga Flosi

Jose Augusto Cesar Ca rdia
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