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SERVIÇOS TECNICOS GERAIS, REALIZADA EM 25 DE

,\os r-inte e cinco dias do mês de janeiro de 2019, às th3Omin (nove horas e uinta minutos) oa Sala de
Reuniôcs da Presidôncia dâ SETEc-SERvlços TÉcNICos GERAIS, com endereço na Praça Voluntários
de 32 s/n"., Bairro Süft, nesta cidade de Campinas. Estado de Sào Paulo, atendendo à convocaçào
formal c regulamentar, ondc se eflcontra\-âm presentes o seohor Prcsrdente ÂRNAI-Do SAL\ETTI
PAr-ÀcIo JUNIo& a senhora JeNxNA DE SouzA BRITo NovÀEs, Diretora Âdministrativo Fiinaoceira,
o DÍ. ORLANDo MÀRoTTÂ FILHo, DteroÍ 'l'écnico operacional, o senhor MÀRcELo LuIz
FERREIRA Gerente Financeiro e compareceÍâm os senhores Níembros do Consclho Deübcratir.o da
Setec Seniços 'fécnicos Gcrais, a sabcr, a senhora ÂDRTANA MÂRIA GÀRÂVELLo FATDIGA Fl-ost

-

-

Represcnrante Tirular da Âcic - Àssociacào Comercial e Indusrial de Campinas, o senhor EDMÂflo DoS
SÀNTos - ReprcseÍrtaflte Titulâr da Preleitura N{unicipal dc Campinas, o senhor Jose AUGUSTo CESAR
CARDIA Representante Titular da '\cac Âssociaçào dos [ingenheiros c -.Vqútetos de Campinas, o
senhor LESTER JÀCoMIN Representantc 'ünrlar do Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de Sào
Paulo; AINALDo A?ÁrEclDo REZENDE - Represenranre llrular da FIIÂC Federaçào das Entidades
Àssistenciais de Campinas; 1) O senhor Anuer-oo SAL\ETTI PÀLicIo JÚNIoR rcrihcando a ocorrência
de quórum pretisto em I-ei, cumprimentando a cada um dos Conselheiros presentes e dando boas vindas
a todos declarou aberta a 1" (prirneira) Reuniào referente ao erercício dc 2019 do Conselho Deliberativo
da Setec, conridando o Dr. Sérgio R. B. Curcio para Secretariar os trabalhos. Em scgurda, o senhor
Presidente destacou os âssuntos a serem úatados, informando â todos a segulnte ordem do dia: I) I-eirura c Âprovaçào da Âta da Reuniào anrerior; II) - -\ná[ise e Deliberaçào quanto a aprovaçào dos
Balancetes Financeiros e Orçamentários de dezembro de 2018; III) -.'\ssuntos Gcrais; 2) - Na sequêacia,
o senhnr Presidente confumr>u com os seohores (lonselheiros o teor da àta da 12". (décima segunda)
Reunião referente ao exercÍcio de 2018 <1ue, lida, foi aprovada por unanimidade; 3) - Àto contínuo, o
Senhor Presidente passou â trâtâÍ do item II) da Pauta dc Reuoiào, franqueando a palavra ao seohor
Matcelo Luiz Ferteita, Gercnte Financeiro, para quc âpresentâssc os resu.ltados dos Balancetes
Financeiros e Otçamentários do mês de dezembro de 2018, ficando à disposiçào para elucidar
dúr'iclas e ou responder quesúonamentos dos senhores Conselheiros. Àpós demonsuaçào, anáüse e

comentanos, P osto em votaçào, foram aptovados por unanimidade, os Balancetes Financeiros e
Orçamentátios telativos ao mês de dezembro de 2018 com uÍnâ reccrta total dc R$-5.2t19.883
Despcsa Total de -R$-5.085.072,-15. resultando em um superarit financeiro da ordem de R$ 204.810,
com Rcceita ExtÍa OrçamentáÍia de RS- 1.229.620,7-l e Despesa ElitÍa-OrçamentáÍia de RS-(r65.551,19.
Neste quadro, as fontes geradoras das receitas oÍçamefltádas assim se consolidaram : R§ 1.060.262,31,

referentes a Receita Funerária -R$-2.035.145,75; Receita Solo Público -R$-1.538.218,29; Receita
Cemitérios- R$-368.941,0ó; Outras Receitas -R$-117.957,21; Às despesas Orçamentária§ assim se
comportarâm: RS-.{..141.992,73 Despesas com Pessoal Civil-R§-3.373.778,86; Despesa de C ero RS
959.056,23: Despesas com iUaterial de Revenda - R§-92.157,63; Investimentos -R$-17.000,00
-\etluôncir. em íllcncÀr) ao iteur III da Pltr ta, o senhor Presidente, fran<1ueou a palavra aos Membros do
í .rr..l ' , I,..r. .rllr( ( lr.r,(rlr !,r.'! iur\-!l' i(' s acerca das írnanças da Àutarqúa, da arrecadaçâo, dos repasses
r C.\\Íl'jltl.\'. c1u tlrr de n:rrrrlcncÀo rlo. Cemirérios \lunicrpai.. da Tasr de Fiscalizaçào de .\núncio. da-..
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falta de funcionários, precatórios de açôcs intentadas por funcionários da Setec e outros de empÍesâs
terceirizadas e falidas em <1ue a Setec foi responsár'el subsidiária etc. Neste sentido, os NÍembros
demonstraram pÍeocupaçào e dcsejam reunir-se com o Excelentíssimo senhor Prefeito irÍunicipal de
forma a discuú a criaçào da taxa de manutençào dos cemitérios públicos considerando que atualmente a
despesa alcança aproximadamente R5-800.000,00 (oitocentos mil reai$ por mês, dentre ouüos assuntos
como -f.F.À., regulanzaçào de forma que ,\utar<1úa permâneçâ recebendo referida taxa, considerará ainda
o repasse ao CÀMPREV que hoje alcança 109ó do faturameoto da Setec, reposiçào de funcionários é de
suma importância tambérr:, outra questâo ratada foi o Inquérito quc tramita antc a 9" Promotoria de
Justiça, sob responsabüdade do Dr. ValcL Kobori, envolveodo os Permissionádos da Setec e a reforma
da lri de criaçào com sugestôes daquela D. Promotoria, que propôs a extinçào das permissões com
algumas exceções e implantaçào dâ CONCESS-\O. casô esre de signrhcativo impacto na sociedade e de
dificil soluçào que merece um estudo profundo a respeito, em continuaçào o senhor Presidente trouxe à
lume a questâo do Nlercado trÍunicipal que no seu cntendimento deve haver a formalizaçâo de um
condomínio dos Permissionários daquele própri<.r público de tal forma que este condomínio aÍque com as
despesas de manutençào o gue certâmeflte redundará em benefício da Setec, já que todas as despesas sào

suportadas pela Autarqúa sobrecarrepçando-a. Diante do exposto e discuddo e analisado, o senhor
Presidente cm atençào a reivindicaçào dos N{embros do Conselho, se comprometeu em agendar dia e
l.rora junto ao gabinete do senhor prefeito municipal pâÍâ umâ reuniào conjunta dos i\Íembros do
Conselho e do Presidente com o senhor Prefeito, em segúda o senhor conselheiro kster-f acomin, pediu
a palavra para fazer mençâo horuosa a senhora NL\RIÂ CONCEIÇ.\O NOGL'EIR-\ Dr\ COSTA
I,EITE, em razào de seu uabalho de recuperaçào das imagens sacras da Catedral Nletropolitana de
Campinas, ressaltando a dedicaçào incansár'el por meses na restauraçâo das imagens de forma graciosa que
resultou ainda em um dos mais belos trabalhos realzados cm imagens sacras dehando a todos os cidadàos
maravilhados, ozào pda qual é merecida a deferência proposta pelo Conselheiro kster <1ue vai
digmírcada por unaoimidade e bem assim por todos os
sentes. Nada mais havendo a tratar, discuú e
1r
deliberar, o senhor Presidente alyadeceu a
apoio e a presença de todos, encer!ândo â
mlm
(Sérgio R.B.Curcio), que redigr, digrtei e
cuja Àta r.ai a
POÍ
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