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CtrVPINAS

ATA DA II'.(DECIMA)

Rrurqúo OnomÁnre Do ANo DE 2.019 Do CoNSELHo

DsrrsrRÂtryo

DA SETEC
NOYEMBRO DE 2.019,

- Sonvrços TÉcNrcos Genans, REALTZADA EM 29 DE

Aos únte e nove dias do mês de novembro de 2019, às th3Omrn (nove horas e tdnta miauros) na Sala dc
Reuniôes da Presidência dâ SETEC-SERVIÇoS TÉCNtCos GERAIS, com endereço na Praça Voluntários
de 32 s/n"., Bairro Süft, nesta cidade de Campinas, Estado de Sào Paulo, atendendo à convocaçâo
formal e regulamentar, onde se cncontlavam presentes o scnhor Presidente ARNAT-Do SÁLVETrI
PÂt-ÁCIo JUNIo& a senhora JÂNÁINÂ DE SouzÁ BRITo NovAES, Diretora Âdministrativo Financeira,

o DÍ. ORIáNDO MÀRo'I'rA FILHo, DiretoÍ 'l'écnico Operacional, o scnhor MÂRcELo LUIZ
FERREIRÂ - Gerente Financelo e compareceram os senhores Mcmbros do Conselho Deliberativo da
Setec-Sewiços Técnicos Gerais, a saber, ADnIANÂ FLoSI - Representante da Âcic - Âssociaçào
Comercial e Industrial de Campinas, o senhor EDMÁRro DoS SANTOS - Representante Tinrlar da
Prefeitura Municipal de Campinas, o senhor JoSr AUGUSTo CESAR CÂRDIÀ * Representanre Tin:lar da
Aeac - Âssociação dos Engenheiros e Ârqútetos de Campinas, o senhor LESTER JÂcoMIN RepÍesentante Tihrlar do Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de Sào Paulo;1) O senhor ARNALDO
SAL\ETTI PÂúcIo JúNIon verihcando a ocorrência de quórum previsto em ki, cumprimentando a
cada um dos Conselheiros presentcs e dando boas vindas a todos declarou aberta a 11' (décrma pnmeua)
Reuniào reÍerente ao exercício de 2019 do Conselho Deüberauvo da Setec, conüdando o Dr. Sérgio R.
B. Cutcio para Secretariar os trabalhos. Em segutda, o senhor Presidente destacou os assuotos a serem
tratados, irformando a todos a scguinte ordem do dia: I) - kitura e Áprovação da Âta da Reuniào
anteoor; II) - Ânálise e Deliberaçâo quanto a aprovaçâo dos Balancctes F'inanceiros e Orçamentáríos de

outubro de 2019; - III - Análise e iulgamento dos Processos admioistrativos n"s. 7577 /2019 8307 /2078 - s489 /2018 -6s70/2018 - 772s /2078 - 2467 /2078 -4946/2018 -6743/2017 -t522/ 2078 8652/2018 - 6560/2018 - 4294 /2018 - 637? /2078 - fV)- Analise e Julgamento do reaiuste/aumento
do valor do estâcionamento/Cemitério da Saudade pela A.PAE de R$-8,00 para R$-9,00; - Y) Âssuntos Geraisl 2) - Na sequência, o scnhor Presidcnte confirmou com os senhores Consclhetos o tcor
da Àta da 10'. (décima) Reunião referente ao mês de ourubro 2019 que, lida, foi aprovada por
unanimidade;3) - Áto contínuo, o Senhor Presidente passou a úatar do item II da Pauta de Reuniào,
franqueando a palavra ao senhor Marcelo Luiz Ferreita, Gerente Financeiro, paÍa que apresentasse os
rcsultados dos Balancetes Fiaanceiros e OÍçamentáÍios do mês de outubro de 2019, ficando à
disposição para elucidar dúvidas e ou responder quesúonamentos dos senhores Conselheiros. Após
demonstração, anfise e comentáriosr posto em votação, foram aprovados por unanimidade, os
Balancetes Financeiros e Orçamentários declinados, com uma receita total de R$-4.434.451,17;
Despcsa l otal dc -R$-4.502.823,8ó, resultando em um deficit financciro da ordem de R$ 68.372,69; com
Receita Extra Orçamentária de ll$-725.473,19 e Dcspesa Extra-Orçamentária de R$-557.ó10,00. Neste
quadro, as fontes geradoras das rcceitas orçarnentáÍias assim se consolidaram: R$-R$-3.708.9E; sendo R$1.908.632,18, referentes a Receita Funerária -R$-1.272.875,ó1; Receita Solo Público -R$-405.984,83;
Receita Cemitérios- R$-121.a85,3ó; Outras Receitas; Âs despesas Orçamentárias assim se comportaram:
R$-3.964.185,32; Despesas com Pessoal Civil-R$-2.110.459,75; Despesa de Custcio-R$- 1.504.386,,13;
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R$-328.583,34; Iovestimentos -R$-20.755,80-; Em sequência o
senhor Presidente üouxe à lume o teor dos processos administraúvos conforme declinado Írâ pauta, os
quais após anfise dos membros do Conselho, por unaoimidade de votos NEGÂRÁM PROVIMENTO
Despesas com Material de Revenda

aos respectivos recrusos. Prosseguindo,o

seúor Presidente

passou

a tratar dos Âssuntos

Gerars

franqueando a palavra aos Conselheiros, todavia iniciou sua faia dizendo aos senhores Conselheiros quc
Íecentemente em reunião com o senhor Prefeito Municipal este autorizou o repasse para a SETIiC no
valor em torno de R$-1.400.000,00 a serem compensados quan do do repasse da'I'.F.Â. pela Prefeitura
NÍuaicipal à Setec. Em sua fala trouxe para os Conselheiros a noticia sobre o Processo moredo pela Setec
contra a emplesâ Direct Fácil que tÍâtou da ordem judicial compelindo a empÍesa a ressarcir os cofres
públicos, neste caso desta Autarqúa no valor de R$-1.064.000,00; Tratou também de informar e solicitar o
àpoio dos Conselheiros no que sê refere à CONCESSÂO DO CREMÂTORIO cujo rnvesume nto alcança
aproximadamente R$-15.000.000,00, esclarecendo ainda a necessidade e a contrapartida Enanceira quc
geraria a Concessão em favor da Setec. Frisou também que o Cemitério dos Âmarais nào é fiequentado na
sua grande maioda por pessoas da classe "Â" e que emborâ isso não aconteça todos sào iguais perantc a
lri, e que a Concessão viria de encootÍo âo bem estar e conforto de todos os municipies independente de
sua classe social. Â Concessão do Crematório seria de bom senso tendo em vista que existem outros na
Regiào e isto trás um certo desconforto também em razào de concorrência em se tratando de valores.
Diante destas informaçôes e das soluções dos problemas sobre os quais o senhor Presidentc comentou,
os senhores conselheüos frrmaram total apoio e por unanimidade ÂPROVÂRÂM Â CONCESSÀO DO
CREÀtr{TORIO MUNICIPÂL, requerendo inclusive se constasse da preseote Âta para todos os fins e
eíeitos legais. Finalmente parabenizaram a Presidência pelo seu desempeúo e competência frente a
Setec. .Nada mais
o a tÍataÍ, discuú e deLiberar, o seohor Presidente agradeceu a colaboraçâo,
aooio c
de todos, encerrando a reuniâo - cuja Ata vai assinada por mim
érgio R.B.Curcio), que redigr,;digrtei e secÍetanel, JuntaÍnente com os demais
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