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REUNrÃo OnorNÁnn Do ANo oe 2.019 Do CoNSELHO
DELIBERATIVo DA SETEC - Srnvlços TBcNIcos GERÂIS, REALTZADA EM 28 DE
FE\'EREIRO DE2.OI9.

.\os rtntc e orro dias do mês de levererro de 2019, às th3Omin (norrc horas e trinta minutos) na Sala de
Reuniões da Presidência da SETEc-SERt'IÇos TÉcNtcos GERÁrs, com endereço na Praça Voluatálos
de 32 s/n"., Bairro Ss.ift, nesta cidade dc Campinas, Estado de Sào Paulo, atendendo à conr-ocacâo
formal e regulamentar, onde se encontraÍam pÍcsentes o senhor Presidente ARNÁI-Do SATVETTI
PALACIo JUNIoR, a senhora JÁNAINÂ DE SouzA BRITo NovaES, Diretora Àdmiaistrativo Financerra,

o DÍ.

ORI-ANDo MÁRoTTA FILHo,

I)feror 'Iécnico Operacional, o senhor MÀRCELo LuIz

- Gerente Financeiro e compâÍeceÍâm os senhores ÀIembros do Conselho Deüberaúço da
Senrços l'écnicos Gerais, a saber, a senhoÍa A.DRIANA MÁRIA GARÀ\aELLo FAIDIGA FLosI -

FERREIRÂ
Setec

-

Representante Tirular da Âcic - Ássociaçào Comercial e Industrial de Camprnas, o senhor EDMÂRIo DoS
SeNTos - Representante Tiular da Prefeirtua Nlunicipal de Campinas, o senhor Jose AUGUSTo CESAR
CARDIA - Representantc 'fitüar da Âeac Âssociaçâo dos Engenhciros e Arqútetos de Campinas, o
senhor Lesfen JACOMIN - Represcntaore 'litular do Ciesp - Ccntro das Indústrias do Estado de Sào

Paulo; 1) O senhor ÂRNALDo SÁL\ETTI Pet-lclo JúNton veriEcaodo a ocorrência dc quórum
previsto em Lei, cumprimentando a cada um dos Conselhciros pÍesentes c dando boas vindas a todos
declarou aberta a 2'(segunda) Reuniào Íefelcnte ao exercício de 2019 do Conselho Deüberatito da Setec,
convidaodo o Dr. Sérgio R. B. Curcio para Secretanar os trabalhos. Em segurda, o senhor Presidente
(lcstâcou os assuntos a serem tratados, rnfbrmando a todos a segunte ordem do dia: I) - kitua e
-lprovaçâo da .\ta da Reuniào anteriorl II) - Ânálise e Deliberaçào quanto a aprovaçào dos Balancetes
Financeiros e Orçamentários de jancto de 2019; III) - Ânáüse e.julgamento do Recurso interposto pela

empresa IiA.TI\41 COSMETICOS INDUSTRIT\ E CON,IERCIO LTDÂ. protocolo/Setec n".
8Í)7 5 /2018; f\) Àssuntos Gerais;2) - Na sequência, o senhor Presidente confumou com os senhores
(lonselherros o reor da Âta da 1'. (pnmeira) Reuniào referente ao mês de janeiro 2019 que, Lida, foi
apror.ada por unanimidade;3) -,\to contínuo, o Scrüor Presidentc passou a tÍataÍ do item II) da Pauta
de Reuniâo, fran<lueando a palavra ao senhor Marcelo Luiz Feneira. Gereote lrinanceiro, para que
apresentasse os resultados dos Balancetes Financeiros e Orgamentários do mês de janeiro de 2019,
hcando à disposiçào para elucidar dúr'idas e ou responder <luest.ionamentos dos senhores Conselheiros.
;\pós demonstraçâo, análise e comentários, posto em r-otaçâo, foram aprovados por unanimidade, os
Balancetes Financeiros e Otçamenúrios decünados, com uma receita total de R$-5.633.287,.+5t
Despesa 1'otal de -R$-5.723.72,1,39, resultando em um deficit financeito da ordem de RS-90.436,9,1; com

Receita Ertra Orçamentária de RS-U-10.06-1,-31 e Despesa Esrra-Orçamentána de R§-3.1,16.95-1,3-1. Neste
<1uadro, as fontes geÍadorâs das receitas orçamentánas assim sc consolidaram: RS 4.793.223,1,1, referentes

a l{eceita Funerária -RS- 1.930.038,33; Receita Solo Público -RS-2.3.14.521,59; Receita Cemitérios- R$361.316,76: Outras Reccitas -RS- 15-1.316,-{6; -\s despesas Orçamentárias assim sc componaram R$-

5.078.320,0(r; Despesas com Pessoal Cir.il-R$-3.122.950,70; Despesa

de

Custcio

RS- 1.(r.11.862,-l(r;

l)espesas com lUaterial de Revenda - R5-313.506,90; Inr.estimentos -R$-.-; Na Sequência, em atenç
item III da pauta, o senhor Presrdente, colocou sob aaálise dos Nlembros do Conselho Delibera úro
Recurso Âdministrativo interposto pela empresa LÀTM,) COSi\'ÍETICOS INDUSTRIÁ LTDÀ., que
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consequente aplicaçào da multa irnposta. Prosseguindo o Senhor Presidente passou a tratar dos assuntos
gerais tais como minuta do projeto de Lei que dispõe sobre a cobrança do TFÀ que presentemente
encontra-se em discussào e análise dos artigos a serem inseridos e seus respectivos reflexos legais, práticos
e hnanceiros para esta Àutarqúa; Ressaltou aos presentes o inicio da rigência do Convenio elaborado com
a Guarda Irlunicipal e seus benefícios à Âutarqúa; Ressaltou ainda a Comissào de Esudos por setor
formada para analisar a reduçào de horas exúas, chamamento de órgàos públicos e Bancos visando a
renegociaçào de díúdas e financramentos tomados pelos sen'idores; Íeestruturâr â gestào dâ Setec; relocar
senidores para a arca correta; reduçâo de despesas e remaoeiamento risando uma adrninistraçào que
melhor atenda aos interesses públicos e dos cidadàos que dela necessitam. Os assuntos foram debatidos
chegaodo-se a conclusâo de rlue o senhor Presidente vem administrando a Setec com maestria e que
elho Deliberatiço. Na<ia mais havendo a tratar.
portanto pode contar com o apoio dos membros do
col
racàcr âpo1o e â presençâ de todos,
discuú e deiiberar, o senhor Presidente agadeceu
I lltlÍ11
(Sérgto R.B.Curcio), que
encerrando a reuniâo cuja Âta vai assinada
Consei\qi
redigr, digrtei e secretariei, junramente
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