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Aos vinte e
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sete dias do mês de agosto de 2021, às th3omin (nove horas e trinta minutos) na Sala

de
Reuniões da Presidência da SETEG.SERVTçoS TÉcNrcos GERArs, com endereço na Praça Voluntários de 32

s/n.., Bairro Swift, nesta cidade dê Campinas, Estado de São Paulo, atendendo à convocação formal e
regulamentar, onde se encontravam presentês o senhor Presidente ANDRÉ AssAD MELLo, a senhora JeltlHl
DE SouzA BR[o NovAEs, Diretora Administrativo Financeira, o Sr. nooareo cAETAT'ro oos sANTos, Diretor
Técnico Operacional, o senhor MARcELo LUE FERRETRA
Gerente Financeiro e compareceram os
senhores Membros do Conselho Deliberativo da Setec-Serviços Têcnicos Gerais, a saber o senhor Plut-o
RrBErRo Dos sANTos rtuxo - Representante Titular da Prefeitura Municipal de Campinas, o senhor LestEn
JAcoMrN - Representante Titular do Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo; o Senhor
EDVALoo oE SouzA PrNTo
Representanle Titular da Acic
Associação Comercial e lndustrial de
Representante Titular da AEAC. Associação dos
Campinas; JOSE AUGUSTO CESAR CARDIA
Engenheiros e Arquitetos de Campinas; veriflcando a ocorrência de quórum previsto em Lei,

-

-

-

-

cumprimentando a cada um dos Conselheiros presentes e dando boas vindas a todos declarou aberta a 7a
(sêtima) Reunião referente ao exercicio 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 : l) - Leitura e Aprovação da Ata da Reunião
anterior; ll) - Análise e Deliberação quanto a aprovação dos Balancetes Financeiros e Orçamentários de
lulho de 2021; lll-)Assuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhor Presidente conÍlrmou com os senhores
Conselheiros o teor da Ata da 74. (sétima) Reuniáo referente ao mês de JULHO de 2021 que, lida, foi
aprovada por unanimidade; 3) - Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a tratar do item ll da Pauta de
Reuniã0, franqueando a palavra ao senhor Marcelo Luiz Ferreira, Gerente Financeiro, paÍa que
apresentasse os resultados dos Balancetes Financeiros e Orçamentários do mês de julho de 2021,
ficando à disposição para elucidar dúvidas e ou responder questionamentos dos senhores Conselheiros.
Após demonstraçã0, análise e comentários, posto em votação, Íoram aprovados por unanimidade, os
R$-5.221.084,27
Balancetes Financeiros e Orçamentários declinados, com uma receita total
Despesa Total de -R$-6.029.157,04, resultando em um déficiÍ financeiro da ordem de R$-808.072,77.
Neste quadro, as fontes geradoras das receitas orçamentárias assim se consolidaram : R$-4.392.429,65,
sendo R$-2.638.918,68 , referentes a Receita Funerária; R$-1.315.418,82 Receita Solo Público -R$364.009,50- Receita Cemitérios- R$-74.082,65; Outras Receitas; As despesas Orçamentárias assim se
comportaram: R$-5.256.584,87, Despesas com Pessoal Civil- R$-3.500.306,15; Despesa de Custeio-R$R$-275.140,75; lnvestimentos -R$-95.810,00 lll)
1.385.328,97; Despesas com Matenal de Revenda
Dando prosseguimento à Reunião, o senhor Presidente passou a tratar dos Assuntos Gerais, iniciando por
informar a todos sobre o PROJETO INTEGRA SETEC, que tÍata-se de inovação e Aprendeizado,
Rentabilidade, Desenvolvimento Humano, Treinamento, Desburocratização dos serviços prestados pela
Setec, intema e externamente, implantação e adequaçã0. Modernização dos sistemas de inÍormática, site

de

-

intuitivo da Setec

e da

modernizaçáo geral

Swift

da Setec; outro tema abordado foi o Projeto de
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Complementar que trata da Cessão Onerosa em áreas públicas, como incremento de receita aos cofres
públicos; aproveitando a oportunidade, o senhor Presidente explanou sobre o REFIS/SETEC, relomando,

recuperando, desta forma receita para

a

Setec; outro tema importante

e que vem de

encontro às

necessidades da Autarquia e agilização e excelência na prestação dos serviços foi sem dúvida a licitação
concluída para locação de veículos compondo assim a frota da Setec, com leilão dos veiculos obsoletos,
velhos e sem condição de uso que Íazem parte atualmente da frota da Autarquia; 0s relógios digitais já
estão em fase ílnal de instalação; outro assunto importante é sem sombra de dúvida a realização do
Concurso Público para preenchimento das vagas existentes no quadro de servidores desta Autarquia cujo
chamamento se dará no inicio de 2022, a partir de Janeiro. Sendo estas as informaçÕes nece3ssárias e
indispensáveis ao Conselho Deliberativo, o senhor Presidente franqueou a palavra aos membros para dela

fazerem uso e darem suas sugestões, opiniões acerca do quanto Íoi trazido à Reuniã0, ao que sem
exceção, todos os membros enalteceram a gestão do Sr. Presidente, André Assad Mello, concluindo por
darem os parabéns a ele e dizendo ainda que a SETEC-Serviços Técnicos Gerais era tida anteriormente à

sua gestão como "O PATINHO FEIO" do Municipio de Campinas, e a partir de sua gestão a Setec
*FLORESCEU',
ganhou nova vida, e está em franca ascensão, e tem mostrado ótimos resultados
administrativos
financeiros. Diante das palavras dos Membros do Conselho, mo Senhor Presidente

e

agradeceu a todos mas asseverou que seu objetivo é fazer da Setec, uma Autarquia de Excelência, para o
bem da cidade de Campinas e de seus cidadáos.Para Ílnalizar deixou a palavra aberta para oukas
manifestaçôes e em não havendo nada mais a acrescentar ou discutir na presente reunião, ou outros
assuntos a serem considerados, maniÍestaram-se os senhores conselheiros, como sempre engrandecendo
a atitude e o compromisso do senhor Presidente Írente à Setec especialmente em continuar a fazer cumprir
as normas e protocolos da 0.M.S., e demais determinaçÕes legais que o caso requer. lsto posto, o senhor
presença de todos, encenando a reunião cuja Ata vai
Presidente aoradeceu a co
oe
assinada por mim
Sérgio R.B.Curcio), que redigi, digitei e secretariei, juntamente
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