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SETEMBRO DE2.OI9.

-

CoNSELHO
Sanl,rços TÉcNrcos GERÀrs, REALTzA-DA EM27 DE

às th30min (nove horas e tnnta minutos) na Sala de
Rcuniões da Presidência dâ SETEC-SER1'IÇos TÉcNIcos GenÂrs, com endcreço na Praça Voluntários
de 32 s/n"., Bairro Süft, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo, atendendo à convocaçào

-\os vrnte e sete dias do mês de setembro de 2019,

formal e regulamentar, onde se encontravarn plesentcs o senhor Presidente ÂRNADo SÂLI'ETTI
PAI-ACIo JuNIoR, a senhora JÂNÀtNÁ DE SouzÂ BRITo NovÁEs, Diretora Âdmirustrativo Frnanceira,
o Dr. ORI-ÀNDo MÁRoTTÂ FILHo, DiÍetoÍ Técnico Operaciona.l, o senhor MÀRcELo LuIz
FERREIRÂ - Gerente Fioanceiro e compaÍeceÍam os scnhores Membros do Conselho Deliberativo da
Setec-Serviços Técnicos Cerais, a saber, EDIVÁLDo DE sousÂ PINTo - RepÍeseotante da Âcic Ássociaçào Comercial e Industrial cle Campinas, o senhor EDMARIO DoS SÂNToS - Representante
Tinrlar da Prefeirura Municipal de Campinas, o senhor JoSe AUcusTo CESÀR CARDIÂ - Reprcsentante
'fitular da Acac Associação dos Engenheiros e Árqútetos de Campinas, o senhor LESTER
JÀcoMIN Representante Tinrlar do Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de Sào Paulo; o senhor JOÃO
AucusTo AQUINo DE ARÂUJo - Representante 'I'itular da FEÂC - Federação das fintidades
Àssistenciais de Campinas;1) O senhor AnNÀlDo SÁIVE'I'TI P[ÁcIo JúNIoR verificando a ocorrêncu
de quórum preüsto em lri, cumprin:entando a cada um dos Conselheiros presentes e dândo boas ündas
a todos declarou aberta a 9'(nona) lteunião referente ao exercício de 2019 do Conselho Deliberativo da

Setcc, conúdando o Dr. Sérgio R. B. Cutcio para Secretariar os trabalhos. Em seguda, o senhor
Prcsrdente dcstacou os âssuntos â screm tratados, informando â todos a scgurnte ordem do dra:I) krtura e Aprovação da Âta da Reuniào anteriori II) - Ànálise e Deliberação quanto a aprovação dos
Balaocetes Frnanceiros e Orçament/rrios de agosto de 2019; - III - Ânálise e julgamento dos

Processos administtatiyos tr", 7937 /2074 - Marlene Luzia Peixoto Batreto da Silvai 6909 /2017 Swiss House Colchões e Acessótios e 3887/2079 - Samuel Calixto de furuda Yieira; IY)- Assuotos
Gcrais; 2) - Na sequência, o senhor Presidente conÍirmou com os senhores Conselheiros o teor da Àta
da 8'. (oitava) Reuniâo referente ao môs dc agosto 2019 que, lida, íoi aprovada por unaoimidade;3) - Ato
contíouo, o Senhor Presidente passou a tratar do item II da Pauta de Reunião, franqueando a pa)avra ao
senhor Matcelo Luiz Fereira, Gercnte Financeto, parâ que apÍesentassc os resultados dos Balancetes,Financeiros e Otçamentátios do mês de agosto de 2019, ficando à disposiçào para elucidar dúúdas e
ou rcsponder questionamentos dos scnhores Conselheiros. Âpós demonstraçâo, análise e comentários,
posto em voração, foram aptovados por unanimidade, os Balancetes Financeiros e Orçamentáriqs \,
declinados, com uÍM receita total de R$-4.844.917,83; Despesa Total de -R$-4.943.552,84, rcsultandb
em um deficit financeiro da ordem dc R$-98.635,01; com Receita Extra Orçamenrária de RS-1.011.951,32,
e Despesa Extra-Orçamentária de R$-851.422,96. Neste quadro, as fontes geradoras das receitas,'..
orçamintárias assim se consolidararn: R$-R$-3.832.96ó,51; sindo R$-2.1S3.789,56, referentes Receit/ \
"
Funerária -R$-1.201.195,09; Receita Solo Público -R$-332.577,28; Receita Cemitérios- R$-115.404,58;
Outras Reccitas; As despesas Orçamentárias assim se comportaram: R$-4.129.898,35; Despesas com
Pcssoal Civil-R$-2.566.586,48; Despesa de Custeio-R$-1.257.626,16; Despesas com Mafial de Revenda
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R$-295.837,63; Investimentos -R$-9.848,08.-; Em sequência o senhor Presidente tro\rxe à lume o teo!
dos proccssos administrativos conforme declinado na pauta, os quais após aoálise dos membros do
Conselho, por unanimidade aprovaram a sugestào da Procuradoria Jurídica para com referência ao
protocolo n".1931 /2014, determinar as proüdencias de praxe junto a DIITIN wisando o cancelamento da
cobrança; com referên<ia ao protocolo n". 3881/19, diante da inúabüdade do ajuizameoto de ação por
tratar-se de r-alor ínfimo, determinou-se o argüvamento do feito após providências da DIFIN, com
referência ao protocolo n".6909/17 considerando que a empresa Íegularizou sua situaçào perante a Setec,
determinou-se o câncelalnento do Âuto de Infração 25ó0 com providências de praxe a serem tomadas
pela DIFIN; Prosseguiodo,o seúor Presidente passou a tÍatar dos Ássuntos Gerais ftanqueando a
palavra aos Cooselheiros que já de plano qúseram abordar o tema Som excessivo no centÍo da cidade, nas
lojas, por evangélicos e outros denominaçôes reügtosas na regrão central, barulho este que incomoda os
comerciantes, da regrâo cenral da cidade, atrapalham as vendas, alem da confusão de informações em alto
volume, ao que todos concordara que de fato tal barulho auapalha inclusive a ortiva das pessoas quem

nem se ouvem, diante disso o senhor Presidente enteodeu e de fato realmcnte isto vem acootecendo, mas
nào cabe à Setec e sim à Seplurb, neste momento o senhor Presidente se compÍometeu em agendar junto
ao senhor Secretário dos sewiços públicos, dia e hora para tratar do assunto que é de sua competênclâ;
outÍo assunto tÍazido pelos conselheiros foi a questão dos cartazes nas lojas, postes, tapumes espalhados
pela crdade que tem emporcalhado a crdade e necesslta de prorrdênoas, eis rlue ferem posturas municipais.
diaote disso este âssunto também dcvcrá ser levado ao seúor secretário dos sewiços púbücos; Ouüo
tema quc surglu foi a questào da fiscüzação ser dividrda parte a Prefeitura e paÍte a Setec, entendem os
cooselheüos que a fiscalizaçào do solo público deve ser totalmente da Setec, o que concordou o senhor

e

deverá levar tal tema em discussão junto ao SecÍetário dos Serviços Púb[cos ao
coúecimento do Exmo. Sr. Prefeito Municipal. Diante destas informações os senhores conselheiros
Presidentc

frcaram esperançosos e deram totâl apoio desejando a concreúação o mals rápido possír'el destc impasse
que há múto causa problemas na regrâo central de Campinas e que certamente será múto bem recebida

pelos cidadâos e comerciantes da cidade. Nada mais havendo a tratar, discuú e dcliberar, o senhor
Presidentc agradeceu a cola
poio e a presença de todos, encerrando a reuoião cuja Âta vai
assinada por mim
(Sérgro
l).Curcio), que redigr, drgrtei c secretariei, juntamente
Membros do
com os d
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