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4". RnuNrÃo OnorNÁ-nre Do ANo DE 2.018 Do CoNSELHo
DELIBERATTvo DÂ SETEC
SERITçoS TECNICoS GERÂIS,
REALIZADA EM 27 DE ÂBRIL DE 2.018.

-

Àos vinte e sete dias do mês de abril de 2018, às th30min (nove hotas e trinta
minutos) na Sala de Reuniões da Presidência da Snrec-Srrurços TÉcNIcos
GERÂrs, com endereço ta Praçt Voluntários de 32 s/n"., Bairro Süft, nesta
cidade de Campinas, Estado de São Paulo, atendendo à convocação fotmal e
regulamentar, onde se encontrâvâm presentes o senhor Presidente ARNALDo
SÂLvEfir PÀ-Àcro JuNroR, o Dr. SÉncro RENÁTo BUENo CuRcro Àssessor Juddico da Presidência, a senhora JANATNA DE SoUzÂ BRrTo Nov Es,
Diretora Âdministrativa Financeira, o Dr. ORr-ANDo MARoTTA FtLtto, Dfetor
Técnico Operacional, o senhor MÂRcELo LuIz FERREIRÁ - Gerente
Financeiro e compâÍecerâm os senhores Membros do Conselho Deüberativo da
Setec - Serviços Técnicos Gerais, a saber, o senhor o senhot EDMÁRro Dos
SaNTos - Representante Tin:lar da Prefeitura Murucipal de Camprnas, o senhor
JosE ÂucusTo CEsAR CÀRDIÁ - Representaote Tinrlar da Aeac - Âssociação
dos Engenhenos e Âtqútetos de Campinas, o senhor LESTER JÂcoMrN Representante Tinrlar do Ciesp - Cento das Indústrias do Estado de São Paulo.
1) O senhor AnNar.po SÂLTETTI ParÁclo Jú.^uoR verificando a ocorrência de
quórum preüsto em Lei, cumpnmentando a cada um dos Conselheiros presentes
e dando boas vindas a todos declarou abefia z 4" (quata) Reunâo de 2018 do
Conselho Deliberativo da Setec, convidando o Dr. Sérgio R, B. Curcio pata
Sectetariar os üabalhos. Em segúda, o senhot Ptesidente destacou os assuntos â
serem tratados, informando a todos a seguinte otdem do dia : I) - Leitura e
Aprovação da Ata da Reunião anterior; II) - Análise e Deliberação quanto â
aptovação dos Balancetes Financeiros e Orçamentários de matço de 2018; III) Anáüse e Julgamento dos Recursos Administrativos interpostos pelas Empresas
CHINFAST RESTAURÂNTE LTDÀ. PROTOCOLO SE,TEC N", 0073/2018;
IV) Ratificação da Âprovação da Resolução n'. 09 de abrd de 2018, que drspõe
sobre a autorização para comercia\z,ação de artigos da copa do mundo etc., p
ambulantes durante o período de realizzçào da copa do mundo de 2018;
Assuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhot Presidente confumou com os
senhores Conselheüos o teor da Ata da 3* (terceta) Reunião de 2018 que, l-ida,
foi aptovada pot unanimidade; 3) - Àto continuo, o Senhot Ptesidente passou a
tÍâtâr do item II da Pauta de Reuruão, ftanqueando z pzlavra ao senhor Matcelo
Luiz Ferreita, Getente Financeiro, para quc aptesentasse os tesultados dos
BalaÍrcetes Financeitos e OÍçamentátios do mês de matço de 2018, írcando
à drsposição para elucidar dúvidas e ou responder questionâmentos dos senhores
Conselheiros. Após demonsttação, análise e comentátios, posto em votação,

fomm aprovados por unanimidade, os Balancetes Financeiros
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R$-4.478.542,23; Despesa Total de -R$-4.309.454,61, resultando em um
supetavit financeiro da ordem de R$-169.087,62; com Receita Extra Orçamenútia
de R$-686.210,33 e Despesa Extrâ-OÍçâmenúria de R$-907.032,78. Neste qua&o,
as fontes geradoras das teceitas orçamentárias assim se consoüdatam : R$3.792.331,90, referentes a Receita Funetária -R$-1.872.974,08; Receita Solo
Público -R$-1.502.206,60; Recerta Cemrtérios- R$-285.531,43; Outras Receitas R$-131.619,79; As despesas Orçamentárias assim se compoÍtâÍâm: R$3.544.439,38; Despesas com Pessoal CiviI-R$-2.363.302,11; Despesa de CusteioR$-917.448,44; Despesas com Material de Revenda - R$-263.688,83;
Investimentos - R$-.-0-; Na Sequência, em atenção ao item III o Senhor
Presidente trouxe alume para anâ.ise e julgamento, o Recutso Administativo
iÍrterposto pela empresa declinadas conforme pÍotocolos/Setec n". 0073/18
sendo que após análise e discussão, acerca do Recurso, os Membros do Conselho,
por votação Unânime, opinaram pela rejelção do Recurso, acolhendo o Patecet da
Procuradoria Jurídica desta Autatqúa para NEGÂREM PROVIMENTO ÀO
RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se a multa aplicada para todos os fins e
efeitos de direito. A seguir, o senhor Ptesidente deu inicio ao item item IY) Que
tÍatou dâ Ratificação da Resolução n". 09 /2018, colocado sob discussão e
aprovação, os membros do conselho, por unanimidade ntiltcatam a, zprovtçã.o da,
resolução para todos os fins e efeitos de direrto; Y)Assuntos Getais, com
referência âo tema, o senhor Presidente deixou a palavra üvte para considerações
dos senhores Membros do Conselho, que tefetendatam os atos do senhot
Presidente à frente desta Autarquia, no que diz tespeito zo tÍz.Ío d^ coisa púbüca e
o parabenizatam pelo seu tabalho e dedicação na condução da Setec. Em seguida
o senhor Presidente agtadeceu as palavtas dos senhotes Membtos e disse para
enceÍÍd que sua conduta se dava com o maiot esmero e dedicação pois abraçou a
"causa" Setec e queÍ que ela sirva de patâmeuo e modelo como uma Autatquia
rcferênciz pata o Poder Públ-ico de Camprnas e região. Nada mais havendo a
úatâr, discuú e del-iberar, o senhor Presidente agtadeceu a colaboraçâo, apoio e a
presença {e1tod1s. encertando a reuniào cuja Ata lzi assinada por mim
I \/ \ (Sérsio R.B.CuÍcio), que tedigr, rligitei e secretâdei,
d"-.s \iembros do Conseiho.
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