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Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2021, às th30min (nove horas e trinta minutos) na Sala de
Reunioes da Presidência da SEÍEc-SERvrÇos TÉcNrcos GERArs, com endereço na Praça Voluntários de 32
s/no., Baino Swift, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo, atendendo à convocação formal e
regulamentar, onde se encontravam presentes o senhor Presidente ANDRÉ AssAD MELLo, a senhora JANATNA
or Souzn BRrro NovAEs, Diretora Administrativo Financeira, o Sr. DTRcEU PERETRA JuNloR, Diretor Técnico
Operacional, o senhor MlnceLo Lurz FERRETRA Gerente Financeiro e compareceram os senhores
Membros do Conselho Deliberativo da Setec-Serviços Técnicos Gerais, a saber o senhor EDMARTo Dos
SANÍos Representante Titular da Prefeitura Municipal de Campinas, o senhor JosE AuGUsro CEsAR
Representante TitulaÍ da Aeac
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas, o
CARDTA
Lesten
JlcoMrN
Representante
Titular
do Ciesp - Centro das lndúshias do Estado de São Paulo;
senhor
o Senhor EDvALDo DE SouzÂ PINTo - Representante Titular da Acic - Associação Comercial e lndustrial de
Campinas; verificando a oconência de quórum previsto em Lei, cumprimentando a cada um dos
Conselheiros presentes e dando boas vindas a todos declarou aberta a í'(primeira) Reunião referente ao
exercicio
2021 do Conselho Deliberativo da Setec, convidando o Dr. Sérgio R. B. Curcio para
Secretariar os trabalhos. Em seguida, o senhor Presidente destacou os assuntos a serem tratados,
inÍormando a todos a seguinte ordem do dia : l) Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior; ll)
Análise e Deliberação quanto a aprovação dos Balancetes Financeiros e Oçamentários de dezembro de
2020; lll.) Análise e julgamento do RecuÍso Administrativo interposto pela empresa ASSOCIAÇÃO
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SEVEN DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOT0RES DO BRASIL, protocolo Setec n0.
480212019; lV) Assuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhoÍ Presidente confirmou com os senhores
Conselheiros o teor da Ata da í2', (décima segunda) Reunião referente ao mês de dezembro de 2020 que,
lida, Íoi aprovada por unanimidade; 3) - Ato continuo, o Senhor Presidente passou a tratar do item ll da
Pauta de Reuniá0, franqueando a palavra ao senhor Marcelo Luiz Ferreira, Gerente Financeiro, para que

dos Balancetes Financeiros e Orçamentários do mês de dezembro de
disposição para elucidar dúvidas e ou responder questionamentos dos senhores
Conselheiros. Após demonstraçã0, análise e comentários, posto em votaçã0, Íoram aprovados por
unanimidade, os Balancetes Financeiros e 0rçamentários declinados, com receita orçamentária de
R§-3.588.í56,82 e Despesa Orçamentária dê R§-6.376.047,42 apresentando um déficit orçamentário
apresentasse os resultados

2020, Íicando

à

de R$. 2.787.890,60; Receita Extra-orçamentária de R$.2.283.862,93; Despesa Extra.orçamentária de
R$-1.í 67.178,68; com uma receita total de R$-;5.872.019,75 Despesa Total de -R$-7.543.226,68,
resultando em um déficit Ílnanceiro da ordem de R$-1,671.206,35. Neste quadro, as íontes geradoras das
receitas orçamentárias assim se consolidaram :R$-3.588.156,82, sendo R$-2.1 10.362,21, reÍerentes a

Receita Funerária ; R$-1.079.808,62 Receita Solo Público -R$-321.411,76 Receita Cemitérios- R$76.574,23, 0utras Receitas; As despesas 0rçamentárias assim se comportaram: R$-6.376,047,42;
Despesas com Pessoal Civil-R$-4,784.775,38; Despesa de Custeio-R$-1.405.877,43i Despesas com
l/aterial de Revenda - R$-'185.394,6'1; lnvestimentos -R$-00,00.-; lll) Em segulda o Senhor Presidente
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passou a tratar da análise e julgamento do Recurso Administrativo interposto pela empresa ASS0CIAÇA0

SEVEN DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES OO BRASIL,
480212019, que após discutido

fOCO dO PTOIOCOIO SETEC

NO.

e

analisado, decidiram os membros do Conselho Administrativo desta
Autarquia por unanimidade em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso mantendo a aplicaçáo da respectiva
multa; lV) Dando prosseguimento à Reunião, o senhor Presidente passou a tratar de assuntos gerais,
disponibilizando a todos os presentes a oportunidade de se manifestar sobre oulros temas de interesse da
Autarquia se assim entendessem.
De inicio ao tema, o senhor Presidente enalteceu a participação dos membros do Conselho e de sua
importância perante a Setec quer na colaboração, cooperação, sugestões administrativas visando sempre o
bom andamento e prestação de excelentes serviços aos municipes. Aproveitou também para enfatizar que
deseja fazer uma gestão também de excelência e a altura da Setec de forma que ocupe um lugar de
destaque em nossa cidade e na R.M.C. como é merecedora em razão dos servlços essenciais que presta
em favor dos cidadãos que aqui vivem. Apresentou aos membros do Conselho, seu "Cuniculum', ainda que
de forma breve, salientando que possui experiência em Serviços Públicos, especificamente em função de

comando administrativo exercido em outros órgãos Públicos, acrescentou

ainda, ter conhecimento e

experiência adquiridos junto à lniciativa Privada, onde exerceu função de comando adminislrativo, sendo
assim, olha para a Setec como uma Empresa em que suas engrenagens trabalhem em sincronismo e o
resultado apareça em todas as esferas tanto administrativas como financeira. Se dispôs ainda a dedicar-se
sempre em favor da Autarquia utilizando seus conhecimentos administrativos, Íinanceiros e comercial de
forma a colaborar e implementar o bom andamento e prestação dos seruiços como manda a legislaçã0.
Colocou-se à disposição dos membros do Conselho para responder a perguntas caso tivessem, entretanto,
após sua explanação, os i/embros do Conselho o parabenizaram, deram boas vindas e lhe desejaram uma
excelente gestão à frênte da Setec, e afirmaram que em razão de seus objetivos e metas apresentados

teria ele grande sucesso à frente desta Autarquia. Não havendo outros assuntos a serem tratados,
maniíestaram-se os senhores conselheiros, como sempre enaltecendo a atitude e o compromisso do
senhor Presidente da Setec especialmente em continuar a Íazer cumprir as normas da O.M.S,, nesta
Autarquia alem das determinações legais vigentes e que o caso requer. lsto posto, o senhor Presidente
agra deceu a
, apoio e a presença de todos, encerrando a reunião cuja Ata vai assinada por
(Sérgio R.B.Curcio), que redigi, digitei e secretariel, juntamente com os demais

mim

(,

Membros do

4

'-nfi

(

Edmario dos Santos

0-r tr,,u
/l-, Assad'i{ello

André

PÍesid?nte

l,i, /

,

Jose Augustó Cesar C ardia

Lester Jacomin

,:/
Edvaldo Souza Pint6

Praça Voluntários
CEP: 13041 -

de 32, s/n" - BaiÍro Swaft
CAMPINAS SP

900

Fone:

(19) 37346'l 34, 373461 35. 373461 36, 373461 37

Fax: (19) 37346139
site: www.campanas.sp.gov.br/setec
e-mail: setec.iurídaca@setec.sp.9ov.br

2

