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ATA DA S'.(eurNra; ReuurÃo ORotNÁRIa Do ANo DE 2.019 Do CONSELHo
DELTBERÂTIvo oa Setec - Senvtços TecNrcos Gen-ets, REALIzADA EM 31 DE
Mero oe 2.019.

um dias do mês de maio de 2019, às th30min (nove horas e tÍiota rrunutos) na Sala de
Reuniões da Presidôncia da SETEC-SERvIÇos TÉcNtcos GERÂIS, com endereço na Praça Voluntários
de 32 s/n"., Búro Swift, nesta cidade de Campinas, Estado de Sâo Paulo, atendendo à convocaçâo
formal e regu.lamentar, onde se cocontra\.am preseotes o senhor Presidente ,{RNÂl-Do SÀL\ETTI
PAtÁcIo JUNIo& a senhora JÀNÀ.INÀ DE SouzÂ BR.ITo NovÂEs, Diretora Âdmrrustrativo Financeta,
o Dr. ORI-ANDo MAnoTrÂ FILHo, DretoÍ 'l écmco Operacronal, o senhor MÁRcELo LuIz
Aos trinta e

FERREIRÁ - Gerente Financeiro c compareceram os senhores Membros do Conselho Deliberativo da
Setcc-Serviços 'fécnicos Gerais, a saber, a senhora ADRTANÂ MARIÂ GAnÁvELLo FÁIDIGÂ FLosI Representante 'f itular da Àcic - Àssocraçào Cornercial e Industnal dc Oampinas, o scnho! EDMÀRlo DoS
SANTos Reprcsentantc 'l'irular da PrefeirLra NÍuocrpal de Campinas, o senhor Jose ÀucusTo CESAR
CÁRDIA - Reprcscntantc litular da ,\eac - Âssociaçào dos Iingcnhetos e AÍquitetos de Campinas, o
senhor LesTen J,tcoMIN - Reprcsenrante Tinrlar do Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de Sào
Paulo; 1) O senhor ARNALDo SATVETTI PAL{clo JÚNlon veriÍicando a ocorrência de quórum preústo
em ki, cumprimentando a cada um dos Conselhciros pÍesentes e dando boas nndas a todos declarou

aberta a 5' (quinta) Reuruào referente ao exercício de 2019 do Conselho Dehberativo da Setec,
convidando o Dr. Sérgio R, B. Curcio para Secretariar os uabalhos. Fim segurda, o senhor Presidente
destacou os âssuntos â serem tratados, informando a todos a segúnre ordem do dra : I) - I-eitura e
Àprovaçào da Àra da Reuniào anrcriorl II) -,,\nálise e Dehberaçào quaÍIto a aprovaçào dos Balancetes
Fioanceiros e Orçamcntários de abnl de 2019; 2) - Ànálise e dehbcração quanto a aprovação do
BÂIÁNÇO DO IIXIiRCICIO DI'l 2018; 3) Na sequência, o scnhor Presidente confumou com os
scnhores Conselheiros o teor da i\ta da 4'. (quarta) Reuniào refercnte ao mês dc abrrl 2019 que, üda, foi
aprovada por unani-rnidade; 3) - Âro conúnuo, o Scnhor Presrdcnte pâssou â Lrâtar do item II) da Pauta
de Reunião, franqueando a pala,vra ao senhor Marcelo Luiz Fetreira, Gerente Fioanceiro, para que
apÍcsentasse os resultados dos Balancetes Financeitos e OtçamentáÍios do mês de abtil de 2019,
hcando à disposição para elucidar dúr,rdas e ou rcsponder questiooameotos dos scohores Conselhciros
Âpós demonstraçào. anátse e comcntários, posto cm voracào, loram aprovados por unanimidade,

Balancetes Financeiros e Orçamentários declinados, com uma recerta total de RS 4.78ó.210,
0l
Despesa Total de -R$-4.679.552,5ó, resultando cm um superavit ftnanceiro da ordcm de R$-88.ó5
l'ixtra-()rçamentária
de
R$-ó24.5
com Reccita [Jxtra Orçamentária dc R$-852.546,47 c l)espesa
,84
Neste quadro, as fontes geradoras das receitas orçamcntárias assim sc consolidaram: R$-R$-3.915.ó64,19;
sendo R$-2.068.45ó,78, reíerentes a Receita Fuoerária -R$-1.394.51ó,09; Reccita Solo Público -R$335.391,65; Receita Cemrtérios- llS-117.299,67; Outras Recettas; ,\s dcspesas Orçamentánas assim se
comportâÍtun: R5-4.108.058,20; l)cspesas com Pessoal Cir,'il-RS-2.505.074,82; Despesa de Custeio-R$1.226.041,78. Despesas com N{atcrial dc Revenda - llS-283.719,56; Investimentos -R$-53.222,04.-; Na
Scquência, o Senhor Presrdenre passou â tÍâtâr da Ânáhse e dcliberaçào quanto a Âprovaçào do
Br\L{NÇO DO EXERCICIO DIr 2018, franqueando a palavra ao scnhor Marcelo, Gerente da DIFIN
de íorma que cstc Ezcsse a explanaçào e detalhamento dos dados constantes do Balanço, o gue foi
eíeúvamente ferro, tanto quc após as dcridas erplicações os scnhorcs conselheiros por unanimidade o
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ÂPROVÂRÂM para todos os fins c efeitos lcgais. Prosscgurndo, o senhor Presidente passou a tratâÍ dos
assuntos gerais, que diante da indagaçâo dos membros do Conselho quanto a queda de arecadação por
conta da'I'.F.Á. e dos reflexos nas cootas da Sctec, explanou quc em razào da Açào proposta pelo corpo
de Áuditores do Muoicipio de Campinas que rcsultou procedcnte, houve a suspensào do lançamento e vra

de consequência da cobrança em favor da Âutarqúa, mâs â questão está sendo analisada pelo senhor
Secretário de Finanças do Municipio no senddo de efetuar a devoluçào do valor arrecadado com a T,F.Â,
caso em que possivclmente haverá a reversão da cobrança da taxa (f.F.Â.) e a SETEC receberá em
torno/aproximadamente de R$-2.000.000,00 em caixa. Ilnfaúzou ainda que íaz parte da Comissào de
Salários e out(os temas do Município e como integrantc dc tal Comissào levou ao conhecimcnto dos
membros daquela Comissào os valores pagos pela SB l llCem torno de lLS-700.000,00, esclarecendo que
tal importância se torna impagávcl, raz.ào palra qual é imprcscindivcl uma avaüaçào URGIlN'ni úsando a
reduçào deste valor. Inclusive o própno murucipio nào possur saúde financeira para honrar com Á
CÂMPREV. Prossegurndo o senhor Presidente trouxe à baila a situaçào dos permissionários que estâo

iradimplentes, especialmente

os da zona oobrc, iníormou ainda aos membros do Conselho

as

proúdências que estão sendo levadas à efeito, ou seja, o cancclamcnto das pcrmissôes c remoção Dops
eqúpamentos respectivos, de íorma a provocaÍ o rccebimento derido pelos permissionários inclusive em
cumprimento das determinações legars. 'l'al atirudc fora refcrcndada pelos Membros do Conselho
Deliberauvo. Finalizando, o senhoÍ Presidente informou aos Nlembros do Cooselho a questào dos
Bombeiros no que se relere ao acesso aos hidrantcs da rcgiào cenual da cidade especialmeote as
prorrdêocias que estâo sendo tomadas. Nada mais havendo a rratar, discutir e deliberar, o scnhor
olo c a prcseoçâ de todos, encerrando a reuniào cuja Áta vai
Presidente agradeceu a c
assinada por mim
§ó rgro R.B Curcro,. gue rcdrgr. drgrtci e secretaner. Juntamente
com os demais N{cmbros do bonselho
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