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ATA DA 3".(rrncune) REUNIÃo On»INÁme Do ANo »8,2.020 Do CoNSELHo
DELTBERÂTrVo DA SETEC
MARÇo D82.020.

- Srnvrços TacNrcos GERÂrs, REATTZADA EM 30 DE

Aos trinta dias do mês de março de 2020, às th30min (nove horas e trinta minutos) na Sala de Reuniões
da Presidência da SETEC-SERvrços TÉcNIcos GrRNs, com endereço na Praça Voluntários de 32
s/n"., Barro Swift, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo, atendendo à convocação formal e
regulamentar, onde se encontravam pÍesentes o senhor Presidente ARNÀI-Do SÂLIETTI PÂlâclo
JUNIo& a seohoÍa JANÁjNÀ DE SoUzA BRITo NovÂES, Diretora Âdministrativo Financeta, o Dr.
ORI-ANDo MÂRoTTÀ FILHo, Diretor Técnico Operacional, o senhor M.{RcELo LuIz FERREIM Gerente Financeto e compaÍeceram os senhores Membros do Conselho Deüberativo da Setec-§en iços
Técnicos Gerais, a saber o senhor EDMÁR.Io DoS SANToS - Representante Tinrlar da Preícitura
Municipal de Campinas, o senhor JosE AUcUsTo CESÂR CARDIA - Representante Tinrlar da Âeac Associaçào dos Engenheiros e Ârquitetos de Campinas, o senhor LESTER JACoMIN - Representante
Tin:lar do Ciesp - Ceotro das Indústrias do Estado de São Paulo; 1) O senhor ARNÂLDo SALVETTI
PÂLÁcIo JúNloR veri8cando a ocorência de quórum preústo em ki cumprimentando a cada um dos
Conselheúos presentes e dando boas vindas a todos declarou aberta a 3' (terceira) Reunião referente ao
exercício de 2020 do Conselho Deliberativo da Setec, convidando o Dr. Sétgio R. B. Cutcio para
Secretariar os trabalhos. Em seguda" o senhor Presidente destacou os assuntos a serem üatados,
informaodo â todos a seguinte ordem do dia : I) - I-eitua e Aprovação da Ata da Reunião anterior; II) Ânálise e Deliberaçâo quanto a aprovaçào dos Bâlancetes Financetos e Orçamentários de janeuo de 2020;

III-) Análise e iulgamento dos ptocessos administratiyos n"s.7937 /2014-Matlene Luzia Peixoto
Bareto da Silva e 5854/2018- Spa Patk Estacionamento Ltda.; IY)- Âssuntos Gerais; 2) - Na
sequência, o senhor Presidente confumou com os senhores Conselheiros o teor da Lta da 2i. (segunda)
Reuniào referente ao mês de fevererro 2020 que, üda, foi aprovada por unanimidade; 3) - Âto contínuo, o
Senhor Presidente passou a trataÍ do item II da Pauta de Reunião, franqueando a palavra ao senhor
Matcelo Luiz Ferreira, Gerente Financeiro, para que apresentasse os resultados dos Balancetes
Financeiros e Otçamentários do mês de Fevereiro de 2020, Ecando à disposição para elucidar dúudas
e ou responder questionamentos dos senhores Conselhetos. Após demonstraçào, anfise e comentáÍios,
posto em votâção, foram aprovados por unanimidade, os Balancetes Financeiros e Orçamentários
declinados, com urru recerta total de R$-4.557.010,80; Despesa Tota.l de -R$-4.óó5.161,01, resultando
em um déficit hnanceko da ordem de R$-108.150,21; com Receita Extra Orçamentária de R$1.066.657,90 e Despesa ExtÍa-OÍçâmentfuia de R$- 1.333.850,85. Neste quadro, as fontes geradoras das
receitas orçameotárias assim se consolidaram: R$-3.490.352,90; sendo R$-1.820.808,05, referentes a
Receita Funerária -R$-1.275.184,31; Receita Solo PúbLico -R$-263.700,19; Receita Cemitérios- R$130.6ó0,35; Outras Receitas; As despesas Orçamentárias assirn se comportaram: R$-3.639.O07,47;
Despesas com Pessoal Civd-R$-2.602.791,30; Despesa de Custeio-R$-1.034.469,61; Despesas com
Material de Revenda - R$-352,7ó; Investimentos -R$-1.393,80-; Em seguda trouxe à baila a análise dos
processos admiÍristÍâtivos declinados acima tendo os Conselhetos após a verificaçâo e anáüse de ambos
profendo a seguinte decisâo; com referência ao Processo Ádministrativo rt".7937/2074, por votaçào
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unâoime determinaram o cancelamento da cobraoça nos termos do Parecer da Procuradoria Juídica desta
Casa; no que taoge ao Processo Administrativo n". 5854/2018, após anáüse do feito, por uoanimidade
decidLam os membros do Cooselho por acolher o Parecer da Procuradoria Jurídica da Setec pata Negar
Provimento ao Recu.rso mantendo-se o Auto de Infração com apücação das demais medidas legais e de
praxe; Por derradeiro, ftanqueou a palavra aos CqnselheiÍos de forma que se qúsessem discuú ou trazer
outro tema para anáüse e participação de todos assim o poderiam fazer. Enuetanto esgotados os temas,
.oada mais havendo a ftatü, discuú e deliberar, o senhor Presidente, manifestou o8cialmente aos
Conselheios o seu antigo desejo de concoÍrer ao cargo de vereador nas próximas eleiçôes murucipais de
2020, e em tazão disso, em obediência à legislação Eleitoral vigente, terá que se desincompatibilizat ou
seiâ teÍá que exoneraÍ-se de seu cargo como Presidente à frente da Setec, e isto se dará no dia 03 de abril
de 2020, poÍtánto no dia de hoje será a última Reunião que estará à frente deste Conselho Presidindo-o.

Âgradeceu aos Conselheiros que acompanharam toda a sua trajetória à frente desta Âutarqúa,
incentivando-o, apoiando-o nas corÍetas decisôes que levou à efeito, e se colocou à disposição para
quaisquer assuotos ou colaboraçào de forma a buscar sempre o melhor para a Setec. Âo terminar suas
palavras, todos os \{embros do Conselho maoifestaram também agradecimentos e teceram muitos elogios
ao Presidente Amaldo Salvetti por sua dedicação e competência durante os ânos em que fora Presidente.
De outra send4 o senhor Presidente infornou a todos os presentes quem será o seu substituto, que no
caso é o Dr. ORLÂNDO MÂROTTÀ FILHO, que datá continüdade aos ptojetos por ele iniciados e
aprovados por este Conselho visando sempre o sucesso da Administação Pública e desta Âutarquia, e de
pronto todos Membros do Conselho o receberam com muita alegna e desejaram uma ótrma gestão ao
novo PÍesidente da Setec e se dispuseram a dar-lhe todo o apoio anteÍiomente dedicado ao Presidente
Ârnaldo Salveni Palácio Junior posto que já o conhecem também por sua compe tência c dedicação ri
Âutarqúa. Isto posto, nada mais havendo a tratar o seohor Presidente agradeceu q
aPoro e a
presença de todos, encerrando a reunião cuja Ata vai
por Í m
(Sérgto
R.B.Curcio), que redigr, digr tcl e secfetanel, luntamente
os demais Membros do C
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Edmario dos Santos

Jose Àugusto Cesar Cardia
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