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ATA DA 6".(sExrA) REUNrÃo ORorr.rÁRn Do A.No DE 2.019 Do CONSELHo
DpllnsRÂrNo DA SETEC - Senvrços TÉcNrcos GERÂrs, REÂLrZÂDA EM 28 DE
JUNHO DE.2.079.
Âos vinte e oito dras do môs dc lunho de 2019, às th30mia (nove horas e trinta minutos) oa Sala de
Reuniôes da Presidência da SETEC-SERvIços TÉCNICos Grn,llS, com endereço na Praça Voluntários
de 32 s/n"., Bairro Swift, nesta cidade de Campinas, Estado de Sào Paulo, âtendendo à convocaçào
formal e regulamentar, ondc sc cncontÍavam pÍesenres o senhor Presidente ARNAI-DO SÂI1ETTI
PÀLACIo JUNIo& a scnhora JANATNÀ DE SouzÂ BRITo Nov,AES, Diretora Âdministrativo Financeira,
o f)r. ORI-ANDO MAROTTÁ FILHo, l)iÍeror Técnico Operacional, o senhor MARCELo LuIz
FERREIRÂ - Gerente liinaoceiro c compaleceram os scnhores Membros do Conselho Deliberativo da
Setec-Scrviços 1'écnicos Gerais, a sabcr, o senhor EDIVÂLDo DE SousÀ PINTo- Representante da Ácic
-'l Àssociaçào Comercial e Industlal de Campinas, o senhor EDMÁRIo Dos SANToS - Representantc
rnrlar da Prcfeirura Municipal de Campinas, o scnhor Jose AUGUSTo CESÀR CARDIÀ - Representaore
Trnrlar da Âeac - Âssociação dos Engenheiros e Arqütetos de Campinas, o senhoÍ LESTER JÂCoMIN Reprcscntante 'l'irular do Cicsp - Centro das Indústrias do Flstado de Sào Paulo; ARNAIDO APÂRECIDO
REZENDE, Represcntante firular da FEAC - Federaçào das Entidades Âssistencrais de Campinas; 1) O
senhor ARN,IIDo SALVETTI PAráCIo JúNIon verificando a ocorrência de quórum previsto em hr,
cumprimentando a cada um dos Consclhciros prcseotcs c dando boas vindas a todos declarou aberta a 6'
(sexta) lteuruào ÍcfeÍente ao cxcrcício dc 2019 do Cooselho Deliberaúr.o da Setec, conüdando o Dr.
Sérgio R. B. Curcio para Sccrctariar os trabalhos. l.)m seguida, o senlor Presidente destacou os âssunros
a screm tratados, iofcrrmando a todos a segtunte ordem do dra : I) - l-einua e Âprovaçào da Âtâ dâ

Reuniào

antenorl II) - r\ofise c

Deliberaçào quanto

a aprovaçào dos Balalcetes Financeiros

e

Orçamentários de maio dc 2019 2) - Na sequência, o senhor Presidente confumou com os senhores
Conselheiros o teor da r\ta da 5'. (clunta) Rcuniào rclcrcntc ao môs dc maio 2019 quc, lida, foi aprovada
por unanimrdade; III) Análise e Aprovação das Resoluções de n" 05 de11 de junho de 2018 que
dispõe sobre a criação de novas feiras livres oo município de Campinas e a de n".07 de 12 de
junho de 2019 que dispõe sobre a inscrição, cadastÍamento e instalaçâo de permissionátios nas
feiras livres no município de Campinas; 3) - Âto conúnuo, o Senhor Presidente passou a tratâÍ do
item ll da Pauta dc llcurriào, ftanqueando a palavra ao senhor Matcelo Luiz Fereita, Gerente
Financerro, para que apÍcscorassc os resultados dos Balancetes Financeiros e Orçamentários do mês
de maio de 2019, ficaodo à drsposiçào para elucidar dúr'idas e ou responder questionamentos dos
senhorcs Conselhctos. r\pós demonstraçào, aoálise e comentários, posto em votaçào, foram aprovados
por unanimidade, os Balancetes Financeiros e Orçamentários declinados, com umâ receita rotal de
RS-4.751.345,72; Despcsa'I'otal de -RS-4.777.570,7-1, resultando em um deftcit financeiro da ordem de
R$-26.225,02; com l{eceita I')xtra Orçamentária de R$-776.322,82 e Despesa Extra-Orçame ntária de R$682.6+3,55. Nestc <1uadro, as íontes geradoras das rccciras orçamentáÍias assim se consolidaram: R$-R$3.97 5.022,90. scndo ll$-2.191.590,11, refercntes a llcceita l-unerána -RS- i.3 57..+75,37; Receita \lo
Público -RS-310.501,92; Rcceita Ccmitórios- RS-115..+55.50; Outras Recertas; Às despesas Orçamentári\
assim se comportaram: ll$-.1. 1 32.(195,66; Dcspcsas com Pessoal Civil R$-2..+41.807,57; Despesa dê
Cusreio-Rs-1.,+43.737,87; De spcsas com Matenai de llevenda - F(§-222.877,12: Investimentos -R$.1
adas lcndo-as (
4.272,50.-t Na Se<yência, o Scnhor Presidente trouxe à batla as Resoluçôes d
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disporubüzando-as a todos os membros do Conselho de forma que após a anáüse pronunciaram-se
favoravclmenrc às mcsmas c com votaçào uoanimc as ÁPROVT\RÀM paÍa todos os fins legais. Na
sequencra passou a tÍatu dos assuntos gerais, esclarccendo que a Receita do Cemitério deverá ter um
âumento em razào da prestaçào de serviços que anterioÍmente eram prestados pelos empreiteiros no
intcrior do Cemitério e que a partir de agora serào prcstados exclusivamente por funcionários da SETEC
meüante a cobrança de rura tâxâ. Prossegurndo o scnhor Presidente iníormou aos pÍesentes que no
interior do Cemitério da Saudade, principalmente existcm vários Ccmitérios e quc estes sào cúdados pela
SETEC e por assim drzer está en'.rdaodo seus csforços junto à Comurudade e Igreja Católica no senúdo
dc se cobrar uma taxa de manutençâo de tais enúdades o que sem dúúda aumentaria a ateczdaçào da
Sctec no Setor de Cemitérios. Para isto está Ietando o assuoto ao conhecimento dos responsáveis pela
Igrcja CatóJica e demats eoúdades bem como ao conhecrmento do f'lxcelenússimo senhor Prcfeito
Municipal no que tange à criaçào e acertação de cobrança de uma taxa de manutençào como já
mencionado. Áliás seria benéfico para a comuaidadc Campineira pois seria eotabulado junto à Igreja
Católica um plano dc forma que poder-sc-ia criar um elemento histórico em razào deste "museu a céu
aberto" como já nomeado pelos cidadâos campineiros.. Foi bem aceita pelos Membros do Conselho o
afastamento dos empreiteiros do interior do Ccmitério bem como um rígrdo contÍole sobre os mesmos
através de cadastramento eftczz em torno destcs. Consrderan<jo que a taxâ de cemitério é uma discussào
antiga, mas que é úável c sem dúvrda ajudala a cquilibrar o srsrema financciro da Setec, mas entende que
seria neccssário o apoio inclusive da lgrcja Catril.rca. Considcra-se gue o Cemitério da Saudade tem uma
área de 181.000 m2. .,\ idéra principal é apreseotaÍ um projeto à Sociedade de forma que todos tomem
conhecimento do uso do valor arrecadado com a taxa de ccmitério o que evitaria questionamentos
rendencrosos. Nada mais havendc-r 1 tÍaÍaÍ discutir e dcliberar, o scnhot Presidente agradeceu ?
colaboraçào" apoi{, { a presença de todos, cncerrando a reuniào cuja Âta vai assinada por mim
(sjrgro,R.B (iurcio), que redrgr, drgtei e sccretaoci, juntamente com os demais
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