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on 8'.(orrAVA) REUNrÀo OnorNÁnte Do ANo DE 2.019 Do CoNSELHo

Det-rurReTrvo DÂ SETEC - SeRvrços TECNrcos GERAIS, REALIZA-DA EM 30 DE
AGosTo D82.019.

Áos trinta dias do môs dc agosto de 2019, às th3Omin (nove horas e trinta minutos) oa Sala de ll,euniões
da Prcsrdôr.rcia da SETEC-SEuvIÇos TÉcNtcos GERAS, com cndercço na Praça \roluntários de 32
s/n'.. lJairro Süti, ncsta cidade de Canrpinas, I'lstado de Sào l)aulo, atcndendo à convocaçào formal c
regr amcnrar. onclc se eocontravâm prcscotes o senhor I'residente AITNAT-Do SÀLVETTI PArÁclo
JuNtoR. ,r scnhora JANAINÀ DE SouzA BRITo NovAES, I)rretora r\dministraüvo F'rnaoccrra, o l)r.
ORLANDo MARoTTÂ FILgo, Diretor'fécnico Operacional, o scnhor MÂRcELo LuIz FERRETRA (lercntc lirnancerr) c comp^Ícccram os scnhorcs i\lembros do Cooselho l)cliberativo da Setec-Scn'rços
'fócnicos (]erais, a saber, ADRIANÀ M^RIÀ GARÁVELLo FÀIDIGA FLosI Rcprcsentantc 'l irular cla
r\crc - r\ssociaçào Comctciel e Indusrrial de Oarnpinas, o senlror EDMÂRIO DoS SANToS Reprcscnranrc 'l inrlar da Prcfcirr.ue iilurucipal de (iarnpinas, o seohor JoSE AUGUSTo CESÂR C^RDIA Ilcprcscoranre 'lirrrlar da .\c;rc -\ssocraçào dos lingcnhctrcs c i\!qlutctos dc (-anrpinas, o seohor
LES'I ER JACoMIN - ll.cprcscr,rtante l'itular do Ciesp - Centro das Indírstrias do Ilstado dc Sào l)aulo; o
scnl.ror JoÃo AucusTo AQUINo DE AnÁuJo - l{eprescnt^nte 'litulrr da lilii\O - Iieclcraçào cias
Flnridades .\ssisrcnciais de Carrrpinas;1) O senhor AÀNAI-Do SATvETTI PALÁCIo JÚNIoR vcrit-rcando a
ocorrência de quórum prensto em I-ci, cumprimcntaodo a cad;r um dos Cooselhei-ros presentcs c dando
boas riodas a todos declarou aberta a 8'(oitava) llcuniào refcrcotc ao exercicio de 2019 do Conselho
Deüberativo dâ Sctcc, conüdando o Dr. Sérgio R. B. Cutcio para Secretariar os trabalhos. Em scgurda, o
senhor l)rcsidentc dcstacou os assuntos â serem trarados, iníormando a todos x segurnrc ordem do dra: I)
- hrrura c Àprolaçào da r\ta da Reuniào anterior; II) - r\náhsc c Delibcraçào guânt() â âpro\',rçào dos
Ilalancetcs Finaocciros e ()rçnnrcntários de julho dc 2019t - Ill - Àssuotos ()erais; 2) - Na sc<1uência. <r
scnhor Presidcntc confumou com os scnhores (,onsclheiros o tcor da .r\ta da 7'. (sótima) llcuniào
refercnrc ao mês dc julho 2019 quc, Iida, fbi aprovada por unarumidade; 3) - Àto contíouo, o Senlror
Prcsidcnte passou a rarar do itcm II da Pauta de lLcuruào, fraoqucando a palavra ao senhor Marcelo Luiz
Ferreira. (lerentc liinancciro, parâ quc ,rprcscntassc os rcsultados dos Balancetes Financeiros e
Orçamcntários do mês de julho de 2019, ficando à disposrcào para elLrcidar dúr'idas e ou rcsponclcr
qucstl()olrrcntos ck>s senhorcs Consclhctros. :\pris demonstraçào. anlil-rsc c corncnráoos, posto co1

voraçào. tirram aprovados por trnanimidade, os Balancetes Financeiros e Orçamentários
declinados, co,Ír urlrâ receita total clc llS 1.992.852.88; l)csPcsr'lbtal clc -lLS--I.975.{4 1,.12, rcsuhando
ern um srrpcravit financciro cla ordcm <le lLS- 17..11 1 .-16; com l{cccita Ilxtre ()rcamcntála de RS-75-1.0-10.-l(r
e Dcspcsa [isrra ()rçamentária de ltS-990.65J,13. Ncstc cluadro, as lootcs gcradoras das reccitas
orca,rcoLárias assirn sc consolidnram r ltS RS 1.238.812,-12; scodo lLS-2. -101.598.23. rclcrenrcs a lLcccir:r
Iiuoerária RS- 1.2(r-1.695,9-1; llcceita Solo Púbhco -11S.152.Í115,1.1; l{eccira Cemitérios- l{S i16.703.12;

Ourms llccertas; r\s despcsas Orçamenrárias assiln se comporraram: I{S-1.022.555,76; Dcspesas com
Pessoal (litilllS-2.118.311,83: [)cspcse dc Cusrcio-l§-1.598.558.8.1; Dcspcsas c<rnr \Íatenal dc lLcvenda
- RS-296.205,62; Inve stime ntos -liS -9..179, 11. ; l,-nr scqrrônr rl o senhor Presidentc passou â tratar dts
Àssuntos Gerâis íraoqueando a pal avra los Coosclhciros clrrc já dc pl ano qüscram abordar o teÁf
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"Carnclódromo" como é popularmeote conhccidr á área central da cidade e quc é ocupada pelos camelôs.
O scnhor Prcsidente informou a todos os mcmbros do Consclho que existc tratativas junto ao Ministéno
Púbhco. cspecialmeote com o Digno Promotor de Justiça l)r. I(obori, contando inclusrve com sua
concordâocia e com a anuôncia da Prefeitura Municipal de Campinas - do senhor Preíeito Municipal no
sentido de traosferência de aproximadamentc 1.200 (mil e duzcntos) camelôs para uma área localizada oo
Cenrro [iducacional de Campinas através dc Concessâo c com a lespoosabüdade destes em fazcr a
construçàô de seus respcctivos Boxes. Já está cm andamento a providôncia visando a soluçào deste caso
camclôs " l)iantc dcsras inf<rrmações os scnhoÍcs consclhciros ficaram esperançosos e deram total apoio
descjando a concrcúzaçào o mais rápido possivcl desre impassc cluc há murto causa problemas na rcgiào
central dc (iampinas c que certamenre scrá múto bem reccbida pclos cidadàos e comcrciantes da cidadc.
O scnhor Presideote comunicou a todos os presentes que cstá cm estudo c vias de concreúzaçào a
(irnccssio do Crcmat<irio \Iuoicipal todavia com contrâpârtrd^ cm benefict<> do velóno c dcm,us
insralecr'rcs clti Cemrróno dos .\marais pcla cmpresa vcnccclora. ral contrapartrda rambém esrá scnclo
csnrcladr . anahsada para ao t-rnal dchmr quars e mais útcis para a adrrurustraçào pública. Tambem trouxc à
Iurnc l (lolccssào do l\lcrcaclo i\tunicipal rlos csmos moldcs, rcutalizaçào da área, contÍapârtidâ cm
estudos ctc. tudo r''isando o âLrmento d rcccita plra a Âdmin.rstraçào públicx. C)utÍo assunLo rrazido íoi o
da cxploração da Secretaria dc'I'urismo colocando painéis cm solo público, por toda a cidacic scol
comurucâÍ csta Autarqúa e muito menos sem Autorizaçâo, o quc tem causado csúanheza e dificuldades
operacionais para a Setec, o mesmo acontcccndo com a llmdcc <1uc vcm colocando painéis em solo
púbüco. Ncsrcs casos o scnhor Presidentc comunicou a todos quc as prol'idências estào sendo tomâdas
juoto aos respectivos Sccrctários. Com rclaçào âô assunto 'Emprcirciros" no Ccmitério da Saudadc c nos
demais (lernitérios Públicos. o senl-ror l'rcsidcnrc comuoicou a todos quc cm Íâzào dos acootccrmcn«rs

(hrrto-roubo-rentativa

de

l-ronucídio

c outlos

crimes)cnvolvcnclo tais F)mprcirciros, tercciros

c

funciooários, a única soluçào scria a retirada dcstes do intcrior dos Cemitérios Púbücos NÍuoicipais, o que
reccbcu total apoio dc «rdos os Conselheiros, r'alcndo drzer guc âtú a rcúada dos ll.ceducandos-prcsos
com pcrmissào para sú e rrabalhar dcpois ÍctoloaÍem ao prcsidio, rambém devc scr rcvista e a rctirâda

eleuvada. Como oovo rcgranrcnro para pcrmissào dc cnrprcrtciro para trabalhar no inrerior clos
Cerurtérios. cm fase clc cstrrdo, será cobrada uma taxa cnr thvor da Sctcc. cm fase de r,.rabildadc
cconirmrca. (cstudo). (iom rclaçào à'l .li.r\.. o scnhor Preside'ntc iolormou l todos cyc cster.c em rcuniào
com o scnhoL Sccrctário .)rrríchco do irÍulucillur tlc (iampinas o clual comurucou cprc n l,ei cstá prontx,
ag:arclanckr o Ícrorno do scnhor Sccrctálo cla liazcnda/ I"inanças do i\lurucipio para ultimá la. Por ú[imo
rrarou tlo assunto Banhcr«> P[rblico, lazcndo algumas explanaçõcs sobrc o temâ que cstá cm esnrdo.
Nacla mais havcodo a tratar. discutrr e del-rbcrar, o scnhor Prcsidcnte agradcccu
. tP()l() (
(Sórgro
prcscnça de todos, enccrrando a reuoiào cr"rja ,\ta vai assinada por mrm
.vIt.l).Ourcio), que redigr, digitci c sccrctarici, iuntamcntc com os clclnai s trlembr
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