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ATA DA 8.. REUNIÃo OnoINÁRn Do ANo DE 2.018 Do CONSELHo
Derrnentrryo DA SETEC - Senvrços TÉcNrcos GERÂrs, REALTZA-DA EM 31 DE
Acosro on 2.018.

Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2018, às th3Omin (nove horas e trinta minutos) na Sala
de Reuniões da Prcsidência da SETEC-SERvIços TÉctttcos GERÀIS, com endcreço na Praça

Voluntários de 32 s/n"., Bairo S»'ift, nesta cidadc dc Campinas, Estado dc São Paulo,
atendendo à convocação formal e rcgulamentar, onde se cnconttavam presentes o senhor
Presidente ARNATDo Ser-varrr PÀLAcro JuNIoR, o Dr. SÉncto RENATo BUENo CuRcIo Diretor 'l'écnico Operacional, a senhora JÁNÂrNA DE SouzA BRITo NovÀES, Diretora
Âdministrativa Financeira, o Doutor ORI-ANDo MAxoTTÀ FttHo, Dire tor 'l'écnico
Operacional, o scnhor MÁxcELo LUtz FERREIRÂ - Cerentc Irinanceúo e compareceÍam os
senhores Membros do Conselho DcLiberaúvo da Setec - Serviços Técnicos Gcrais, a saber, a
senhora ADRIANA MÀRIA GereveI-t-o FÂIDIGÂ FLosI - Representante Tin-llar da Acic Àssociação Comercial e Industrial de Campinas, o scnhor EDMÂRro Dos SANToS Representante Titulat da Prefeitura Municipal de Campinas, o senhor JosE ÂuGUsTo CESÂR
CARDIÀ - Representante Tidar da Âeac - Âssociação dos Engenheiros e Arqútetos de
Campinas, o senhor LEs:rER JÀcoMIN - Representante Tin:lar do Ciesp - Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo. 1) O senhor ÂRNÁLDo SATYETTI Per-icto JúNIon verificando.4
ocorrência de quórum previsto em I-ci, cumprimentando a cada um dos Conselheiros presentes
dando boas ündas a todos dcclarou abefia a 8" (oitava) Reunião de 2018 do Conselho
Deüberativo da Setec, conüdando o Doutor Sétgio R. B, Cutcio para Secretariar os habalhos.
Em següda, o senhor Presidente destâcou os âssuntos a serem tfatados, informando a todos a
seguinte ordem do dia : I) - Leitura e Âprovação da Àta da Reunião anterior; II) - ÀnáIise e
DeLiberaçào quanto a aprovação dos Balancetes Financcüos e Orçamentários de julho de 2018;
III) - Ânáüse e ratificação da Aprovaçào da Resoluçào n". 11/ 2018, que dispõe sobre o Premio
de Produtrüdade âo agente de fiscaüzaçào; Resoluçào n".'l?/201,8 que dispõe sobe a isenção e
utüzação do Estacionamento do Ccmitério da Saudade; IV)* ÂnáJise e julgamento do Recurso
Âdministrativo interposto pela da L,mpresa PÂULO VICTOR LUCIANO
ESTACIONAMENTO ME - CÂNCELÂMENTO DO j\UTO DE INFR-ÀÇÀO N.. 02632
DF. 'r6/'t2/17 - PROTOCOLO SETEC N". 9439/2017; SERGIO PEREIRA DE LINLÀPROTOCOLO N'. OOTO/2018 E CHURRÂSCA]UA PARQUE DÂS NÂÇÔES t_'1 1) \.
PROTOCOLO SIITEC N". 0068/2018; V)- Âssuntos Gerais; 2) - Na sequência . ,r .cDhor
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Presidente conFtrmou com os senhotes Conselheiros o teor da Âta da 7" (SE l lN'I,'\) Reuniào de
2018 que, lida, foi aprovada por unanimidade; 3) - Âto contínuo, o Senhor Presidente passou a
tratar do item II da Pauta de Reunião, franqueando a palavra ao senhor Matcelo Luiz Feteira,

Gerente Financeiro, para que apÍesentasse os resultados dos Balancetes Financeiros e
Orçamentários do mês de lulho de 2018, Frcando à drsposição para elucidar dúvidas e ou
responder questionamentos dos senhores Conselheiros. Após demonstração, anáüse e
comentários, posto em votâção, foram aprovados pot unanimidade, os Balancetes
Financeiros e Otçamentários relativos ao mês de iulho de 2018 com uma receita total dc
RS-4.817.008,13; f)espesa Total de -R$-4.674.010,39, resultando em um superávit hnanceiro da
ordem de P.5-142.997,74; com Receita Iixtra Orçamentária de R$-720.975,13 e Despesa ExtraOrçamentária de RS-758.627,1ó. Neste quadro, as fontes geradoras das teceitas orçamentárias
assim se consolidaram : R$-4.032.204,53, rcfctcntcs a Receita Funerária -lt$-2.193.51 1,29; Receita

Solo Púbhco -R$-1,361.928,08; Receita Cemrtórios- R$-398.213,27; Outras Receitas -R$-

78.551,89; As despesas Orçamentárias assim se comportaram: R$-3.937.854,69; Despesas com
Pessoal Civii-R$-2.391.110,69; Despesa de Custcio-R$ 1.383.304,77; Dcspesas com Material de
Revenda - R$-163.439,23; Investimentos -R$--.-; Na Sequência, em atençào ao item III da
pauta, o senhor Presidente cm obediência ao artigo 15, inciso I da Lei de criaçào da Setec de no.
4369/1974, relatou aos Conselheios o teor da Resolução de n'. 11/18 e 12/18 colocando em
discussão e votaçào. r\pós análise e ponderaçôes acerca dos modvos que levaram a Âutarquia a
proceder a edição das Resoluções, por votaçào unânime, as ratificaram, APROYARÁM o seu
inteiro teor para todos os hns e efeitos de direito. Prosseguindo, o Senhor Presidente deu inicio
ao item IV que tratou da análise e julgmento do Recurso Âdministratrvo interposto pela

PÂULO VrfOR LUCIÂNO ESTÂCIONÂMENTO ME, PROTOCOLO SETEC N'.
/2017 - CANCIII-AMENTO DO AU-I'O DE INFR {ÇAO 02632/ 17, que após analis
por votaçâo unânime dcram PROVIMENTO AO RECURSO para cancelar o auto de infração
de f .02632/2017 por falta de amparo legal; aos Recursos da empresa SERGIO PEREIR T DE
LIMÂ - PROTOCOLO SEIEC N". 0070/2018 e CIIURRÂSCÂRiÂ PÂRQUE DÂS
NÀÇÕES LmÂ.-PRO'fOCOLO SETTC N'. 00ó8/2018, por votação unânime, NEGARÂM
PROVIMENTO, mandveram a aplicação da multa. ,\ segLur, o senhor Presidente deu inicio ao
item "\P'- da pauta, Âssuntos Gerais, ocasião em que foram abordados dentre outros âssuntos
de interesse da Autarqüa, a questào do Crematório, Reforma do LM.L., sendo esta üatada e em
parceria com a SÂNÂSÂ, considerando que investirá 27o do orçamento em prol da cidade
obras sociais, trâtâmento da água uoluada no cemitério e S.V.O., inclusive reforma do
calçamento do Cerrutério da Saudade; em tratativas também está a Reestruturação do Parque
Taquaral com o senhor Secretário PAULELA; OutÍo assunto de importância é a renovaçào dos
painéis de publ-icidade de Campinas para isto reúando os out dooÍs de madeira que trazem dscos
de acidentes e colocam a üda das pessoas/cidadãos em pengo, com isto melhorando a
arrccadzçào de receita para a administração púbLica/Setecl em continuaçào os senh\
Conselheiros, declararam total apoio ao senhor Presidente desta Âutarqüa quanro ao
empresa
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CREDENCIÀN,IEN'IO dos empreiteiros que pre stam serviços no interior dos cemitérios, com
cobrança de uma taxa sobre os sen'iços prestados; I)para finalizar, os senhores membros do
conselho pugnaram por deixaucgi.tràdo nesta r\ta, como ATO DE REPUDIA DO
CONSELHO, a atinrde do cidadào JEFERSON MURILO DÂ SILVÂ5 que agrediu
covardemente o Agente dc Fiscalização desta Âutârqúâ, senhor AGNALDO SILVÁ" matrícula
1464, desferindo-Ihe um soco na face, quando este orientava um ambulante clandestino, nas
proximidades do Term:nal Metropoütano. Da agressão (dolosa) sofrida, o Agente de Fiscalizaçào
teve que se submeter a cirurgia, estando em licença pata tÍatamento de saúde (afastado dos
serviços). Concluindo este assunto, o senhor Presidentc demonstrou sua indignação dizendo quc
nossos fiscais sào vítimas destes maus elementos que tcntam budar a Lei causando prejüzos ao
poder público, administraçào púbLica e aos cidadãos de bem e comerciantes que exerccm

regulârmente seus comércios pagando impostos, funcionários, aluguel etc.,. Nada mais havendo a
tratar, discuú e deliberar, o senhor Prcsidente agradeceu a colaboração, apoio e a presença de
todos, DECLARANDO O ATO DE REPUDIA como válido, tempestivo e justo para todos
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