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ATA DA 10'.(DECTMÀ) REUNrÃo ORDrNÁRrA Do ÀNo DE 2.019 Do CoNSELHo
DsrIBeRÂTrvo DA SETEC - SERvIÇos TÉcNrcos GERArs, REALIZÂDA EM 25 DE
OUTUBRO DE 2.019.

Àos vinte e cinco dias do mês de ourubro de 2019, às th3Omin (nove horas e tdnta minutos) na Sala de
Reuniôes da Presidência da SETEC-SERVIçoS TÉcNICos GERÁrs, com endereço na Praça Voluntários
de 32 s/n"., Búro Súft, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo, atendendo à convocaçào
formal e regu.lamentaÍ, onde se encoÍrtÍavam presentes o senhor Presideote ARNÂLDo SÁLIETTI
PArÂcro JUNIo& a senhora JANÂrNÂ DE SouzÀ BRrTo NovAEs, Diretora Administrativo Financeira,

o DÍ.

ORI-ANDo MÂRoTTA FILHo,

Dietor Técnico Operacional, o senhor MARCELo LuIz

FERIEIRA - Gerente Financeiro e comparccerâm os senhores Membros do Conselho Deliberativo da
Setec-Seniços Técnicos Gerais, a saber, ÂDRrÁNA FLosI - Rcpresentante da Acrc - Associaçào
Comercial e Indusrrial de Campinas, o scohor EDMÁRIo DoS SÁNTos - Represeotante Tiorlar da
Prefeirura Municipal de Campiaas, o senhoÍ JosE AucusTo CESÂR CARDIA - Replesentaote Tin:lar da
Âeac - Âssociação dos Engenheiros c ;kqútetos de Campinas, o seohor LESTER JACoMIN Representante Tin.rlar do Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo;1) O seúor AnNer.oo
SAL\E I*tI PArÁcIo JúNIon veriEcando a ocorrência de quórum previsto em I*i, curnprimentando a
cada um dos Conselheiros preseotes c dando boas vindas a todos declarou aberta a 10'(décima) Reuniào
referente ao exercício de 2019 do Conselho De[berativo da Setec, convidando o Dr. Sétgio R. B.
Curcio para Secretadar os trabalhos. Em scguida, o senhor Presidente destacou os assuntos a serem
tratados, informando a todos a seguinte ordcm do üa: I) - I-,einrra e Âprovaçâo da Âta da Reuniào
anterior; II) - Anfise e Deliberação guanto a aprovaçào dos Ba.lancetes Financetos e Orçamentários de
setembro de 2019; - lU - Ânáüse e iulgamento dos Ptocessos administtativos rf.8654/2018 Catlos e Catdoso Lubrificantes Ltda,i 8006/20ü-Celino Âlves da Silva e 6149/2017 - Centro
Espítita; I!- Âssuntos Gerars; 2) - Na scquência, o senhor Presidente confumou com os senhores
Conselheiros o tcor da Àta da 9'. (nona) Rcuniâo referente ao mês de agosto 20L9 que, lida, foi aprovada
por unanimidadc;3) - Âto contínuo, o Scnhor Presideote passou a tratar do item II da Pauta de Reuniâo,
franqueando a palavta ao senhor Marcelo Luiz Fetreira, Gerentc Financeiro, paÍa que âpÍesentasse os
resultados dos Balancetes Financeiros e Orçamentários do mês de setembro de 2019, írcando à
disposição para elucidar dúúdas e ou responder questionamcntos dos senhores Conselheiros. Âpós
demonstraçào, análisc e comentários, posto cm votação, foram aprovados por unanimidade, os
Balancetes Financeiros e OrçamentáÍios declinados, qom umâ receita total de R$-5.354.891,60;
Despesa Total de -R$-5.423.12ó,36, resultando em um deEcit Enanceiro da ordem de R$-68.234,7ó; corn
Receita Exua Orçamentária de R$-1.509.009,96 e Despesa Extra-OÍçamentária de R$-1.554.53ó,77. Neste
quadro, as fontes geradoras das receitas o{çarnentáÍias assim sc consoLidaram: R$-R$-3.845.881,64; sendo
R$-2.071.799,14, refercntes a Receita Funcrária -RS 1.179.25ó,09; Receita Solô Púb[co -R$-421.143,71;
lleceita Ccmitérios- R$-173.682,70; Outras l{eceitls; Às dcspcsas Orçamentárias assim se comportararn:5n ,/
R$-3.913.086,73; Despesas com Pessoal Civil-R§ 2.272.489.81; Despesa de Custeio-R$-1.304.955,65; ,r/,
Despesas com Materia.l de Revenda - R$-331.133,37; Investimentos -R$-4.507,90.-; Em sequência o /
senhor Presideote úouxe à lume o teor dos plocessos admilistrativos conforrne decünado na pauta, os
Praça Voluntários de 32, s/n'- BairÍo Swift
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quais após análise dos membros do Conselho, por unanimidade âpÍovaÍam a sugestão da Procuradors
Jurídica para com referêncà aos protocolos n". 61,49 /2017 e 8006/2017 determinar as providencias de
praxe iunto a DIFIN üsando o cancclamento da cobrança c baixa; com referência ao protocolo n".
8654/2018, após análise decidiu o colegrado por unanimidade de votos NEGÂR PROVIMENTO ao
recurso. Prosseguildo,o senhor Presidente passou a úatar dos Assuntos Gerais ftanqueando a palavra
aos Conselheiros, todaúa iniciou sua fala dizendo aos senhores Conselhúos que Íecentemente em

reunião com o senhor Prefeito Muoicipal este autoÍizou a Secretaria competente a ceder à Setec
Âuditores concursados de forma a regularizar os lançamcntos da T.F.Â., Âutorizou também o senhor
Prefeito a transferêacia dos valores já arrecadados da T.F.A. para a Setec o mais rápido possível, o que
uouxe grande aliüo a todos os pÍesentes pois uata-se dc uma receita de grande r,r:lto para a Autarqüa.
Continuando o senhor Presidente comentou sobre a liberaçâo do valor de R$-1.064.000,00 que estavam
sub judice e pÍesentemente a Just.iça o liberou como de dteito ündo a amcnizar a situaçâo financeira desta
Âutarqúa. Àproveitando o assunto receita e dcspesa, o senhor Presidente üouxe aos Conselheiros a
situaçào da Açào Trabalhista moúda em 1992 contra s Setec por 94 servidores que também fora
solucionada através de um acordo a ser pâgo em quatro parcelas de R§-260.750,26 mais os honorários
advocaúcios/sucumbência no valor de R$-31.207,74. Questionado sobte o caso dos empreiteiros o senhor
Presidente iaformou a todos os conselheiros que os empreiteiros foram recadastrados, devendo usar
uniformes com crachá idcntificador. Á partir de agora a Setec é quem recebe pelos serviços funerários. O
empreiteiro somente será conüatado pela família do falcodo paÍa constÍução de úmulo. Outro assunto
taztdo Íot o conserto da carretinha de uso para sen'iços gerais do cemitério da saudade que fora
restaurada possibiütando assim a correta limpeza e tÍânsporte de ennrlhos e Iixos em getal do interior do
cemitério para local apropriado. Tambem foi levantada â questão dos banheiros em containers instalados
ta praça fato jâ coosumado e libcrado. À conselheira Âdriana Flosi da ACIC comentou sobre a instalaçào
da Casa do Papai Noel no período festivo de Natal ao que lhe foi dada a Âutorização para tal. Diante
destas informaçôes e das soluções dos problemas sobre os quais o seúor Presidente comentou, os
senhorcs conselheiros ficaram otjmistas e dcrara total apoio c se dispuseram a caminhar iunto com a
Presidêocia visando sempre a soluçâo dos problemas enfrentados pela Âutarqúa. Finalmente
parabenizaram a Presidência pclo seu desempenho e compctência frente a Setec. .Nada mais havendo a
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