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Âos ünte e cinco dias do mês de maio de 2018, às th3Omin (nove horas e trinta
mrnutos) na Sala de Reuniões da Presidência da SETEc-SERvIços TÉcNIcos
GERÂrs, com endeteço na Praça Voluntários de 32 s/n"., Bairro Swift, nesta
cidade dc Campinas, Estado de São Paulo, atendendo à convocaçào formal e
regulamentar, onde se encontrâvâm pfesentes o senhor Pfesidente ARNÂLDO
SALVETTT PALAcro JuNroR, o Dt. SÉncro RENATo BUENo CuRcro Ássessor Jurídico da Ptcsidência, a senhora JANATNA DE SouzA BRrTo NovAEs,
Diretora Administrativa Financeira, o DÍ. ORr-ÀNDo MÁRoTTA FILtto, Diretor
Técnico Operacional, o senhor MARCELo LuIz FERREIRÁ - Gerente
Financeiro e compareceram os senhotes Membros do Conselho Deüberativo da
Setec - Sen iços Técnicos Getais, a saber, o senhor o senhor EDMÁRIo Dos
SÁNTos - Representantc litulat da Prefeitura N4urucipal de Camprnas; a senhora
ADRIÂNA MARIÂ GÂRÂ!'ELLO FÁIDIGA FLOSI - RepÍesentaÍrte titulaÍ da ÂCIC Àssociação Comercial e Industrial de Camprnas; o senhot JOsr ÂucUsTO CESAR
CARDIA - RepÍesentante Titulat da Áeac - Âssociaçào dos }ingenheiros e
Arquitetos de Camprnas, o senhot LESTER JACoMIN - Representante Trtular do
Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. 1) O senhor ARNALDo
SÂL1ETTI PÂL(cIo JúNIoR verificando a ocorrência de quórum previsto em Lei,
cumprimentando a cada um dos Conselheiros presentes e dando boas vindas a
todos declarou aberta a 5'(quinta) Reunião de 2018 do Conselho Deliberativo da
Setec, convidando o Dr. Sérgio R. B, Curcio para Secretariar os trabalhos. Em
segutda, o senhot Presidente destacou os assuÍltos â serem úatados, informando a
todos a seguinte ordem do dia : I) - Leitua e Aprovação da Âta da Reuniào
anteriorl II) - Ánáhsc e Delberaçào quaÍIto a aptovaçào dos Balancetes
Financetos e Otçamentários de abril de 2018; III) - Ratifrcação da Aprovaçào
da Resolução n". 10 dc maio de 2018, que dispõe sobre a suspensão tempoÍáda
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das autorizações, instalações de equipamentos em pÍaças em getal e
canteiros centais do município IV) Âssuntos Gerais; 2) - Na sequência, o
senhor Presidente conFtrmou com os senhotes Conselheios o teot da Âta da 4"
(quarta) Reuruão de 2018 que, lida, foi aptovada pot unanimidade;3) - Âto
contínuo, o Senhor Ptcsidente pâssou â úâtaÍ do item II da Pauta de Reunião,
franqueando a palavra ao senhor Matcelo Luiz Fetreira, Getente Financeiro,
paÍa que apresentasse os resultados dos Balancetes Financeitos e
Orçamentários do mês de abtil de 2018, ficando à drsposiçào pata elucidar
dúüdas e ou responder quesdonamentos dos senhores Conselheios. Âpós
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demonstração, análise e comentários, posto em votação, fotam aprovados por
unanimidade, os Balancetes Financeiros e Orçamentários telativos ao mês
de abril de 2018 com uma teceita total de R$-4.671.061,41' Despesa Total de
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R$-4.564.064,01, resultando em um superaüt financeiro da otdem de R$106.997,40; com Receita Extra Orçamenúda de R$-713.838,36 e Despesa ExtraOrçamentaria de R$-871.045,82. Neste quadro, as fontes gemdotas das receitas
orçamentárias assim se consolidamm : R$-3.957.223,05, referentes a Receita
Funerária -R$-2.191.063,59; Receita Solo Púbüco -F.§-1.342.826,65; Receita
Cemrtérios- R$-277.808,13; Outras Receitas -R$-145.524,68; Âs despesas
Orçamenárias assim se comportaram: R$-3.878.582,40; Despesas com Pessoal
Civil-R$-2.472.016,73; Despesa de Custeio-R$-1.259.924,27; Despesas com
Mateaal de Revenda - R$-146.641,40; Investimentos - R$-.-0-; Na Sequência, em
atertção zo rtem III o Senhor Presidente deu inicio a Ratificação da Resolução n".
10/2018, colocado sob discussão e aprovação, os membros do conselho, por
unanirnidade mtiEcaram a aprovaçào da resolução para todos os 6ns e efeitos de
direito; IV)Âssuntos Gerais, com referência ao tema, o senhoÍ Presidente deixou
a pallra livre para considerações dos senhores Membtos do Conselho, que
mandveram as palavras de elogro enaltecendo a adminisração da Setec e
refetendatam os atos do senhor Presidente à frente destâ Âutârqüâ, no que diz
tespeito ao trato da coisa pública e pelo seu rabalho e dedicação oa condução da
Áutarquia. Em segu.ida o senhor Presidente agtadeceu as palavras dos senhores
Membros e disse para encerar que o drto popular se encaixava com sua pessoa
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tanto que deseja ver um dia que sua dedicaçào serviu de exemplo bom
por aqueles que pot aqú passarem. Nada mus havendo a üatar, discuú e
deliberar, o senhor Ptesidente agradeceu a colaboração, apoio e a presença de
o
reunião cuja Áta vai assinada por mim
todos, en
Sérgio R.B.Cutcio), que tedigi, digrtei e secretariei,
Setec"

luntamente

'com os de

s

Membros do Conselho.
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