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Ate oe 6". REUNrÃo OnorNÁnre oo ANo DE 2.018 Do CoNSELHo
DerrneRATrvo DA SETEC - SERyrços TÉcNrcos GERArs,
REALTZADA EM 29 DE JUNHO DE 2.018.
Àos vinte e nove dias do mês de junho de 2018, às th3Omin (nove horas e trinta
m.rnutos) na Sala de Reuniões da Ptesidência da SETEc-SERvIços TÉcNIcos
GERÂrs, com endereço na. Pruça Voluntános de 32 s/rf ., Bairro Swrft, nesta
cidade de Campinas, Estado de Sào Paulo, atendendo à convocaçào formal e
Íegul.amentâr, onde se encontravâm presentes o senhor Presidente ARNALDo

SAI\ETTT PÁLAcro JuNroR, o Dt. SÉncro RENÁTo BUENo CuRcro Juídico da Presidência, a senhora JÂNÁrNÂ DE SouzA BRITo NovAEs,
Diretota Ádministativa Financeta, o Dr. OruâNoo MÁRoTTÁ Ftlgo, Dtetor
Técnico Operacional, o senhor MÁRcELo Lurz FERREIRÁ - Gerente
Financeiro e compâreceÍam os senhores Membros do Conselho Deübetativo da
Setec - Serviços Técnicos Gerais, a saber, o senhor o senhor EDMARTo DoS
SÂNTos - Representante Titular da Preíeitura Municipal de Campinas; a senhota
ADRIÂNA MÂRIA GARÁ\'ELLO FAIDIGA FLOSI - Representante tinr.lar da ACIC Associação Comercial e Industnal de Campinas; o senhor JOSE AucUSTo CESÁR
CARDIA - RepÍesentânte Titular da Âeac - Âssociação dos Engenheiros e
Árquitetos de Campinas, o senhot LESTER JAcoMrN - RepÍesentaflte Titular do
Ciesp - Centto das Indústrias do Estado de São Paulo., o senhor
APÂRECIDo REZENDE - RepreseÍrtante titr:lat da Feac - Federação d AS
Entidades Àssistenciais de Campinas. 1) O senhor AnNer,Do SAL!'ETTI P[ÁcIo
JúNIOR vedficando a ocorrência de quórum ptevisto em Lei, cumprimentando a
cada um dos Conselheiros pÍesentes e dando boas vindas a todos declatou aberta
a 6'(sexta) Reunião de 2018 do Conselho Delibetativo da Setec, convidando o
Dr. Sérgio R, B. Curcio pata Secretadar os ftabalhos. Em segurda, o senhor
Presidente destacou os âssuntos â seÍem tÍâtâdos, informando a todos a seguinte
otdem do dra : I) - Leituta e Áprovação da Ata da Reunião anterior; II) Ànáüse e Delibetação quânto â aprovação dos Balancetes Financeiros e
Otçamentários de MÂIO de 2018; III) - Análise e julgamento dos Recursos
inteÍpostos pelas emptesas - CÂMPBEER - F.i{.D. BICUDO COMERCIO DE
ÁLIMENTOS _ PROTOCOLO N". 1522118; CORUJÃO ÂUTO PEÇÂS _
H.M. PIRES ME _ PROTOCOLO N". 075/18 E DANILO ZÁNIN
pENTISTA) PROTOCOLO N". 5836/17 -I9 Âssuntos Gerais; 2) - Na
sequência, o senhor Presidente confumou com os senhotes Conselheiros o teor
da Àta da 5" (quinta) Reunião de 2018 que, lida, foi aprovada por unanimidade;3)
- Ato contínuo, o Senhor Ptesidente passou a tÍâtâr do item II da Pauta de
Reunião, ftanqueando z palavta ao senhot Matcelo Luiz Fereira, Gerente
Financeiro, pâÍâ que âpresentâsse os resultados dos Balancetes Financeiros e
Otçamentários do mês de MÂIO de 2018, ficando à disposição para elucidar
dúúdas e ou responder questionamentos dos senhores Conselherros. Àpós
demonsüação, análise e comentários, posto em votação, foram aprovados por
unanimidade, os Balancetes Financeiros e Orçâmentários telativos ao m
de maio de 2018 com uma receita total de R$-5.049.884,1,2; Despesa Toal de
Àssessor

R$-5.251.309,69, tesultando em um déÊcit financeLo da otdem de R$-201.425,57;

Praça Votuntários de 32,

s/n'-

Bairro Swift - CEP: 13041-900 - CAMPINAS -

SP

\wwv.setec.sp.sov.br - iuridico@setec.sp.Írov.br

- PABX: (19) 3734-6100

L

»'

a

i
)

\
\

\

Servicos Técnicos
Autarquia da Prefeitura Municipal

SETEC

Gerais

de Campinas
CNPJ 49.413.800/000 1-23

PREFEITURA MUTIICIPAL
DE CÂMPINAS

R$-1.357.077,31 e Despesa ExtraOtçamentaria de R$-1.5ó3.988,85. Neste quadro, as fontes getadotas das receitas
orçâmentáriâs assim se consolidatam : R$-3.692.806,81, tefetentes a Receita
Funetária -R$-1.802.367,53; Receita Solo Púbüco *R$-1.507.802,46; Receita
Cemitérios- R$-288.288,86; Outras Receitas -R$-94.347,96; Âs despesas
Orçamenúús assim se comportârâm: R$-3.895.133,83; Despesas com Pessoal
Civil-R$-2.463.501,34; Despesa de Custeio-R$-1 .162.385,7 6; Despesas com
Material de Revenda - R$-269.246,73; Investimentos - R$-.-0-; Na Sequêncra, em
atenção ao item III o Senhot Ptesidente ttouxe à baila os tecuÍsos adrninistrativos
constantes da pauta, colocados sob análise e discussão e votação, por
unanimidade,lhes negaram provimento; IY)Assuntos Gerais, com referência ao
tema, o senhor Presidente deixou a palavra livre para considetaçôes dos senhores
Membros do Conselho, que retomaÍâm a discussão sobre a cobtança da taxa do
cemrtédo e da utiüzação da teceita atrecadada que virá de encontro às
necessidades da Âutatqura de forma a equilibrat as finanças; ouüo âssunto de
importância fora no que tânge às placas, parnéis antigos de pubücrdade, de
madeira, que devem ser reúados e substituídos por pâinéis modemos e
contempotâneos, drgita.is etc., prosseguindo o senhor Presidente lembrou a todos
a ücitação em andamento dos relógios digrtais estes em número de 140 (cento e
quatenta) a setem instalados na cidade; na sequência comentou o senhor
Presidente que estâva em fâse de estudos â questão do Mercado Muoicipal,
regolaiztçáo dos documentos de regrsto da âtea e do prédio, rel'rtalizaçâo, e a
criação do condomínio dos permrssionários de forma que estes se
responsabilizem pelas despesas dim.rnuindo assim os encargos que
ptesentemente pesam sobte a Autatqúa; diante das informaçôes e dos trabalhos
que estão sendo desenvolvidos pela âtuâl gestão da Setec, os senhores membÍos
do Conselho tecebetam positivamente e dedicaram total apoio às iniciativas do
senhor Presidente. Em seguida o senhor Presidente agradeceu as palavras de
incentivo e apoio dos senhoÍes Membros. Nada mais havendo
tÍ t^Í, discuú e
^
deliberar, o penhor Pre sidente agradeceu a colaboração e â presençâ de todos,
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