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2.021 DO CONSELHO DELlBERATIVO
EM 28 DE JULHO DE 2.021.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE

SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS, REALIZADA

DA

Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2021, às 9h30min (nove horas e trinta minutos) na Sala de
Reuniões da Presidência da SETEC-SERVIÇOS
TÉCNICOSGERAIS,com endereço na Praça Voluntários de 32
s/no., Bairro Swift, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo, atendendo à convocação formal e
regulamentar, onde se encontravam presentes o senhor Presidente ANDRÉASSADMELLO,a senhora JANAINA
DESOUZABRITO NOVAES,Diretora Administrativo Financeira, o Sr. DIRCEUPEREIRAJUNIOR,Diretor Técnico
Operacional, o senhor MARCELOLUIZ FERREIRA- Gerente Financeiro
e compareceram os senhores
Membros do Conselho Deliberativo da Setec-Serviços Técnicos Gerais, a saber o senhor PAULORIBEIRO
DOSSANTOSFILHO- Representante Titular da Prefeitura Municipal de Campinas, o senhor LESTERJACOMIN
- Representante Titular do Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo; o Senhor EDVALDODE
SOUZAPINTO- Representante Titular da Acic - Associação Comercial e Industrial de Campinas; verificando
a ocorrência de quórum previsto em Lei, cumprimentando a cada um dos Conselheiros presentes e dando
boas vindas a todos declarou aberta a T' (sétima) Reunião referente ao exercício de 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, informando a todos a seguinte ordem do dia: I)
- Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior; 11) - Análise e Deliberação quanto a aprovação dos
Balancetes Financeiros e Orçamentários de junho de 2021;
111-) Análise julgamento dos Recursos
Administrativos
interpostos pelas empresas JOICE TEIXEIRA ALVES - PROTOCOLO SETEC N°.
5126/2019 E CILEIDE JERONIMO DOS SANTOS - PROTOCOLO SETEC N°. 6280/2019 - IV) Assuntos
Gerais; 2) - Na sequência, o senhor Presidente confirmou com os senhores Conselheiros o teor da Ata da
6a. (SEXTA) Reunião referente ao mês de JUNHO de 2021 que, lida, foi aprovada por unanimidade; 3) Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a tratar do item \I da Pauta de Reunião, franqueando a palavra
ao senhor Marcelo Luiz Ferreira, Gerente Financeiro, para que apresentasse os resultados dos
Balancetes Financeiros e Orçamentários do mês de junho de 2021, ficando à disposição para elucidar
dúvidas e ou responder questionamentos dos senhores Conselheiros. Após demonstração, análise e
comentários, posto em votação, foram aprovados por unanimidade, os Balancetes Financeiros e
..~
Orçamentários
declinados, com uma receita total de R$-5.406.251,60 Despesa Total de -R$5.608.525,68, resultando em um déficit financeiro da ordem de R$-202.274,08. Neste quadro, as fontes
geradoras das receitas orçamentárias assim se consolidaram: R$-4.642.678,36, sendo R$-2.3956.722,83 ,
referentes a Receita Funerária;
R$-1.169.031,27 Receita Solo Público -R$-437.197,12Receita
Cemitérios- R$-79.727,14; Outras Receitas; As despesas Orçamentárias assim se comportaram: R$4.853.046,81, Despesas com Pessoal Civil- R$-2.724.719,10; Despesa de Custeio-R$-1.672.950,19;
Despesas com Material de Revenda - R$-455.377,52; Investimentos -R$--.- 111) Dando prosseguimento à
Reunião, o senhor Presidente passou a tratar do subitem 11\ colocando à mesa os Recursos Administrativos
interpostos pelas empresas JOICE TEIXEIRA ALVES E CILEIDE JERONIMO DOS SANTOS, iniciando
então pelo primeiro recurso, discorreu sobre o inteiro teor, abriu vista dos autos a todos os presentes, e
após análise, colocou em votação, sendo ao final proclamado por todos, à unanimidade o conhecimento
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dos Recursos e o regular PROVIMENTO dos mesmos para determinar o cancelamento dos AUTOS DE
INFRAÇÃO lavrados em face das duas empresas. Em seguida o Senhor Presidente passou ao item IV)
que trata dos Assuntos Gerais, iniciando por informar a todos os tramites legais em andamento visando a
alteração da Lei de Criação da Setec, bem como a implementação de novos investimentos e Licitações
objetivando a reestruturação da Setec e melhores condições técnicas, físicas e pessoais aprimorando e
capacitando os servidores e consequentemente prestando um serviço de excelência aos munícipes de
Campinas e da RMC, Na sequência, franqueou a palavra aos membros do Conselho, sendo certo que o
Conselheiro "CHINA" aproveitou para esclarecer sua indignação quanto às bancas retráteis, Em a parte o
senhor Presidente esclareceu que existe a elaboração de um Plano para renovação do centro de
Campinas, proposto pelo vereador ARNALDO SALVETTI, que contará inclusive com a colaboração do
próprio Conselheiro "China" que ficou muito lisonjeado e agradeceu a deferência, Continuando o
Conselheiro Paulo, se comprometeu a trazer um Projeto que foi muito bem feito e aceito pela pop-ulação de
Campo Mourão no Paraná, que trata-se de banheiro público com Café, na verdade foi uma OUTORGA, que
deu certo e é um sucesso naquela região. Não havendo nada mais a acrescentar ou discutir na presente
reunião, ou outros assuntos a serem considerados, manifestaram-se os senhores conselheiros, como
sempre enaltecendo a atitude e o compromisso do senhor Presidente frente à Setec especialmente em
continuar a fazer cumprir as normas e protocolos da O,M,S" e demais determinações legais que o caso
requer. Isto posto, o senhor Presidente agradeceu a c~laboraç~o,apoio
e a presença de todos,
encerrando a reunião cuja Ata vai assinada por mim
.
\.
(Sérgio R.B,Curcio), que redigi,
digitei e secretariei, juntamente com os demais Membros do éonselho,

André Assad Mello
Presidente
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Paulo Riber:
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