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PRETEITLIRÀ

ML\'ICIPAI

DE

CÀVPINÀ§

ATA DA 3.. REUNIÃo OnorNÁnn Do ANo DE 2.019 Do CONSELHo
Delrnenetrvo DA SETEC - Srnvrços TÉcNICos GERArs, REALTZADA EM29 DE
MÂRÇo DE 2.019.
Aos unte e nove dias do mês de março de 2019, às th3Omin (nove horas e trinta mrnutos) na Sala de
Reuniôes da Presidência da SETEc-SERvIÇos TÉCNICoS GERÂIS, com endereço na Praça Voluntários
de 32 s/n"., Bairro Swrít, nesta cidade de Campinas, Estado de Sào Paulo, atendendo à convocaçào
formal e regulamentar, onde se encoÍltravam presentes o senhor Presidente ARNÀI-O SÂI1aETTI
PAI-ÀcIo JUNIo& a senhora JÂNÂrNÂ DE SouzÂ BRITo NovAES, Diretora Admirustrauvo Financeira,

o DÍ.

ORr-ANDo MÂRoTTÀ

Ftlrlo, Dirctor

'I'écnico Operacional,

o

senhor MARCELo LuIz

Gerente F'inanceiro e compareccrâm os senhores Membros do Conselho Deliberativo da

Setec Serviços 'I'écrucos Gerals, a
FERREIRÂ

saber, o

senhor EDVÁIDO

DE

SousA PINTo, Suplente da senhora ÂDRr.{NA MARIÁ GÀRÁYELLo FÂrDIcÂ Flost - Representante
'litular da Acic Associação Comercial e IndusÚial de Campinas, o senhor EDMARIo Dos SÁNToS
Representante Tinrlar da Prefeitua Municipal de Campinas, o senhor JoSr AUGUSTo CESAR CÂRDIÀ Represeatante Tin:lar da Aeac - Associaçâo dos Engenheiros e Árquitetos de Campinas, o seúor
LESTERJACOMIN - Representante Tin:lar do Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo; 1)
O seohor ARNÁr,Do SAL\ETrI P{ácIo JúNIoR verificando a ocorrência de quórum previsto em kr,
cumprimentaodo a cada um dos Conselhetos presentes e dando boas vindas a todos declarou aberta a 3"
(terceira) Reuniào referente ao exercício de 2019 do Conselho Deliberativo da Setec, convidando o Dr.
Sérgio R. B. Curcio para Secretariar os trabalhos. Em segruda, o senhor Presidente destacou os assuÍrtos
a serem üatados, informando a todos a segutnte ordem do üa: I) - Leitura e Âprovação da Âta da
Rcunião anteriorl II) - Ânfise e Deliberação quanto a aprovzçào dos Balancetes Financúos e
Orçamentários de feyereiro de 2019; IIQ - Ânálise e julgamento do Recurso intelposto pela empresa
N,LÀRIÂ SOLIDADE ROCHÀ DE ALMEIDA,. protocolo/Setec rf . 586912018 ÁÇÃO SERVIÇOS
FIMPRESARIÂIS LTDA ME, Protocolo Setec o". ó19112017i TOTÀ1, NU'I'RI, protocolo Setec n".
1316/201,8 e P & D OPTICÂ LTI)Â., Protocolo Stcc o".393712018; IV) Assuotos Gerais;2) - Na
sequência, o senhor Presideote coofumou com os scnhores Conselheiros o tcor da Àta da 2", (seguoda)
l{eutuào referente ao mês dc fevererro 20i9 que, hda, for aprovada por unanimidade;3) - Âto contínuo, o
Senhor Presidente passou â tÍataÍ do item II) da Pauta de Reuniào, &anqueando a palavra ao senhor
Marcelo Luiz Ferreira, Gerente Finaoceiro, pâÍâ que apÍesentasse os resultados dos Balancetes
Financeitos e Otçamentátios do mês de feveteito de 2019, ficando à disposição para elucidar dúvidas
e ou responder questionamentos dos senhores Conselheiros. Àpós demonstração, anáüse e comentários,
posto em votação, foram aprovados por unanimidade, os Balancetes Financeiros e Orçamentários
declinados, com uma receita total de R$-4.207.916,07; Despesa Total de -R$-4.386.205,26, resultando
em um deficit financeiro da ordem de R$-178.289,19; com Receita Extra Orçamentriria de R$-755.540,19 e
Despesa Extra-Orçame ntfuia de R$ 1.177.932,47. Ncste quadro, as fontes geradoras das receitas
oÍçâmentáriâs assim se consolidaram:r§-3.452.375,88; SENDO R$-1.769.040,08, referentes a Receita

- Receita Solo Público RS 1.292.292,29; Receita Cemitérios- P.§-294.384,26; Outras Receitas
R5-96.659,25; Às despesas Orçamentárias assim sc comportaram: RS-3.757.236,32;sendo Despesas com
Pcssoal Cird-R$-2.621.154,50- Despesa de Custeio-R$-982.993,14; Despesas com Matcrial de Rer.'enda Funerária

I{5-153.088,68; Investimcntos -R$-.-;
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Presidente, colocou sob análise dos Membros do Conselho Deliberativo os Recursos Âdministrativos
interpostos pelas empresas declinadas, que após análise e discussão eotendelam por unanimidade
NEGÂR-LHES PROVINÍENI'O com â consequente aplicaçâo das respectivas multas impostas.
Prosscgurndo o Senhor Presidentc pâssou a tratar dos assuotos gerais tais como minuta do projeto de kr
gue dispõc sobre a cobrança do TFA que ainda encontra-se em discussào e análise dos artigos a serem
inseridos ou a.lterados e seus respectivos reÍlexos legais, práticos e Enancekos paÍa estâ Autarqura;
Ressaltou ainda aos presentes o dé6crt em razão da T.F.À. e da ÂDIN que interrompeu o recebimento da
T.F.A., Enfatízou aos pÍesentes a necessidade de União enue a ÂCIC, Vereadores, Secretários visando a
Reduçâo de Àmbulantes clandestrnos, irregulates que sc instalam em nossâ cidade prejudicando
sobremaneira não só a Setec mas os empresários de modo geral quc pagam impostos, fuSocionários e se
cstabeleceram regularmente com seu comércio em nossa cidade deixando claro que os empresários de
Camp0inas precisam e podem contar com o apoio desta Autarqúa; Trouxe à baila também o Convenio
elaborado com a Guarda Municipal e seus beneficios à Autarqúa; Ressaltou ainda a Comissão de Estudos
poÍ setoÍ formada para anüsar a redução de hoÍas exúas, chamamento de órgãos públicos e Bancos
r,'isando a renegociaçào de dívidas e financiameotos tomados pelos servidores já fora efetuada estando em
andamento as negociaçôes; reestruturação da gestão da Setec em relocar servidores para a ârea, cotreta
também já fora colocada em prática; redução de despesas c remanejamento úsando uma administraçâo
que melhor atenda aos interesses públicos e dos cidadãos que dela necessitam. Os assuntos foram
discutidos chegando-se a conclusào de quc o seúor Presidente vem administrando múto bem a Setec e
contaodo com o apoio dos membros do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a úatar, discutir e
deliberar, o senhor Presidente agtadeceu a cola
apoio e a presença de todos, encerrando a
reuniào cuja Âta vai assinada por mim
(Sérgro R.B.Orucio), que redigr, digrtci c
sccretariei. juntameote corr os demais l\{cmbros
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