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ATÂ DA 9.. REUNIÃO OnoINÁRIa Do ANo DE 2.018 Do
DBr-rseR

trvo

DA SETEC
SETEMBRo »p 2.018.

-

CoNSELHO
SERvIÇos Tr:cNrcos GnRars, REALTZADA EM 28 DE

Âos vintc e oito dias do mês dc setcmbro dc 2018, às 9h30r:in (nove horas e tÍinta minutos) na
Sala de lteuniões da Presidência da SE-rEc-SERvIÇos TÉcNlcos GEReIs, com endereço na
Praça Voluntários cle 32 s/n'., llairro Swrft, nesta cidaclc clc Campinas, Estado de Sào Paulo,
atendendo à convocaçào formal e regulamentar, onde se er.rcontravam presentes o senhor
Presidente ARNAIDo SÂLVETTI PALÀcro JuNIoR, o I)r. SERcro RENÀTo BUENo CuRcro -

Düetor 'l'écruco Opcracional, a scnhora JÁNÂrNÂ DE SotjzÂ BRITO NovÀEs, Diretora
Administrativa Iiinanceira, <> l)outor ORLANDo MAxoTTÂ FlLuo, I)iretor 'I'écnico
Operacional, o senhor MARCELO LUIZ F-ERREIRA - (lcrcntc liinanceüo e compârcccram os
senhores ir{embros do (irnselho l)eliberativo da Setcc - Scrviços 'l écnicos (ierais, a sabcr, a
senhora ADRIÀNA MARTA GARAVELLo FAIDIGÂ FLost - Reprcsentante 'I itular da Âcic Âssociaçào (lomercial c Industrial de Oampinas, o senhor EDMARIo Dos SÀNTos Representante 'fitular da Prefeitura lr{unicipal cle Campinas, o senhor JosE ÀUcUsTo CESAR
CAIDIÂ - Representantc 'l'itular da .Àeac - .r\ssociação dos l.)ngenheüos c Arqútetos de
Campinas, o senhor LEs'I en
Representante 'litular do Ciesp Centro das Indústrias

JACoMIN do Estado de São Paulo. ARNÁLDo APARECIDo REzENDE - llcpresentante 'I'irular da l.'eac Irederação das lintidades,'\ssistcnciais de Oampinas,. 1) O scnhor AnNALDo SALvETTI PÂLÁcIo
JúNtOn veriflcando a ocortência de qu<lrum previsto em Lei, cumprimentando a cada um dos
Consell.reiros pÍesentes e clando boas vindas a todos declârou âbertâ a 9' (nona) lLeunião de 201[]
do Conselho Deliberativo da Setec, conüdando o Doutor Sétgio R. B. Cutcio para Secretariar
os trâbâlhos. Em seguida, o senhor Prcsidentc destacou os assuntos â serem üatados,
informando a todos a scgr"úntc ordem do dia:I) - I-cirura e r\provação da r\ta da Reuniâo
anteriorl II) - r\nálisc c I)cliberaçào quanto a apxrvaçào dos llalancetes Financeiros e
Orçamentários dc agosto dc 2018; III) - ,\nálisc c julgamcnto clos l{e cursos Âdministrativos
intcrpostos pelas Ir.nrprcsas : Sl.:NlIOlt l'li\ÍPORI() L'l l)r\.-PR()-I OCOI.O Sl)111C N".
1198/2018; G.C. DA lloctlÀ FIOIllllrRul'l I'llltlll.l - PI{O1'OCOLO SIiTi.lC N".
2166/2018; I-tjZIO ÀU',f()N.(i\/tats L'fD^. PROTOCOI.O SLI-l',EC N'. 1815/2018; I\Í/ltx',f
ZAZIII COMLTNICT\ÇÔF],S I,'I'Di\. PITOI'O(]OLO SII|IJC N", 411,2/2018 TI, DRO(]ÀRI.,\
sÀo PAUI-o S/4. PROToCoLo SlrlEC N". 7 491/2018; IV)- Âssuntos Gerars; 2) - Na
sequência, o senhor Presidente coufirmou com os senhores Conselheiros o teoÍ da Ata da 8"
(OI'Ir\VA) Ileuniào de 2018 que, I.ida, foi aprovada por unanimidade;3) - Àto contínuo, o
Senhor Presidente passolr a tratar <1o item II da Pauta de lleuniào, tranclueando a pala,tru a<t
senhor Marcelo Luiz Ferreira, (lerente Financeiro, para qlrc apresentasse os resultados dos
Balancetes Financeiros e OÍçamertáÍios do mês de ÀGOSTO de 2018, ficando à disposiçào
para elucidar dúudas e ou responder questionamentos dos senhores Conselheiros. Ápós
demonstÍâçào, análise e conentários, posto em votação, foram aprovados por unaDimidade'
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os Balancetes Financeiros e Orçamentátios telativos ao mês de agosto de 2018 com uma
reccita total de R$-5.294.677,76; Despesa'lbtal de -R§-5.334.991,88, resultando em um déficit
financeiro da ordem de R$-40.314,12; com Receita Iixtra Orçamentána de R$-1.352.227,76 e
I)espesa Extra-Orçamentária de R$-1.359.464,76. Nestc quadto, as fontes geradoras das receitas
orçamentárias assim se consolidaram : R$-3.942.450,00, referentes a lteceita Funerária -R§2J.38.825,17l, Receita Solo Público -R$-1.355.045,99; Rcceita Cemitétios- R$-334.662,53; Outras
Receitas -R$-113,916,31; Às despesas Orçamentárias assim sc comportaram: R$-4.001.843,58;
l)espesas com Pessoal (1i1,ü-li.$-2.597.842,47; I)espesa de Crrsteio-llS-1.137.449,34; I)espesas
com Material de Revcnda - llS-2ó5.114,77; Investimcntr>s -ltS-1.437,00; Na Se<1uência, em
atenção ao itcm III da palrta, () scnhor Presidente coiocou sob análisc c julgamente os recursos
administrativos interpostos clue após anaLisados foram julgados PIll-OS MEMBROS DO

CONSELHO,

e por

votaçào unânimc lhcs NEGARÂM PROVIMENTO mantendo

a

aplicaçâo das respectivas multas. -r\ segür, o senhor Presidente detr inicio ao item "lV"- da
pauta, Assuntos Gerais, ocasião em que foram abordados dentre outros assuntos de interesse da
Âutarqüa, a questão clo Convêmo/Âcordo de Cooperação com a (luarda ir{unicipal já em vias de
conctetização e início clos ffabalhos, o que certamente vúá a benehciar a l\utâÍquiâ especialmente
quanto a redução de horas exttas Iaboradas pelos senhores Àgentes de Fiscalizaçào, de forma que
havcrá em razão clisso rerluçào considerável de dcspcsas a cste título o que foi muito bem
avaliado pelos membros do Conselho e sugerido a mantença de tal acordo de cooperaçào já quc
ttaz benefícios a Setec; outro âssunto trazido '*a bai.la for a rcvttalizaçào dos quiosques do

o scnho! Secretário Serviços PÍrblicos *
PÂUI-ELA envolvendo os permissionáÍios daquele setor, Evidencia-se a construção de
qüosques padronizados com área de alimentaçào/passeio cntre eles incentivando assim o

Taquaral que vem sendo realizada em conjunto com

comércio daqueles permissionários através da revitalizaçào proposta que sem dúvida melhor
atendeÍá aos cidadàos campinciros c frequentadorcs daquele Parque que o üsitam vindo de toda
a rcgião metropolitana dc (,ampinas. ,\ llcvitaLizaçào f<ri considerada pelos Membros do
Conselho como uma excelente c acertada medida, posto <1"re trará também na sua deüda
proporção, melhorcs vcndas c conscquente arrecadaçàct dos preços públicos ao erário. Nada
mais havendo a ttatar, d.iscudr e deliberar, o senhor Presidente agradeceu a colaboração, apoio c
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