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ATA DA 7'. REUNrÃo OnorNÁnre Do ANo DE 2.018 Do CoNSELHo
DELIBERÂTIVo DA SETEC - SERVIÇoS TECNICOS GERAIS,
REALTZADAEM 27 Ozlvt-uO re2.018.
;\os vinte e sete dias do mês de julho de 2018, às th30min (nove horas e trinta
minutos) na Sala de Rcuniõcs da Presidência da Srrec-Spnvlços TÉcNIcos
GERÁrs, com endereçr: oa Praga Voluntários de 32 s/n"., Baino Swift, nesta
cidade de Campinas, ilstado de Sào Paulo, atendendo à convocaçào formal e
regulamentar, onde se cncontravam presentes o senhor Prcsidente ARNALDo
SÂLVETTr PÂLÂcro JuNroR, o Dr. SÉncto RENATo BUENo CuRcIo r\ssessot Jurídico da Prcsidêncra, a senhora JINaINA DE SoUzA BRITo NovAES,
I)üetora Admrnistrauva liinanccira, o Dr. OntaNDo MARoTTA FII-uo, f)uetor
Técnico Operacional, o senhor MARCELo LuIz FERREIRA - Gerente
Financelo e con"rpâreccÍâm os senhotes Membtos do Conselho Deüberatrvo da
-I
Setec - Sen'iços écnic<.rs Gcrais, a saber, o senhor o senhor EDMARIQ Dos
SANToS - Rcpresentantc 'I'rtular da Prefeituta Municipal de Camprnas; a senhora
ADRIANÂ MARIÂ GARAVELLO FAIDIGA FLOSI - Representantc titular da ACIC ,\ssociaçào Comcrcial c Industrial dc Campinas; o scnhol JosE AUGUSTo CESÁR
-f

CARDIÂ - lLeprescntantc itular da Àeac - ,\ssociaçào <Jos Engenheüos e
-.\rquitetos de Camprnas, o scnhor LESTER JÁcoMIN - Rcprcscntante 'htular do
Ciesp - Centro das lndústrias do Estado de Sào Paulo.,. 1) 0 senhor ARNALDo
SALVETTI P[ÁcIo JÚNtoR r-crihcando a ocorrência dc quórum preyisto em Lei,
cumprimentando a cada um dos Conselhetos presentes e dando boas vindas a
todos declarou aberta a 7" (sóúma) Reuniào de 2018 do Conselho l)ehberanvo da
Setec, convidando o l)r. Sétgio R, B. Curcio para Secretariar os trabalhos. E
seguida, o senhor Prcsidcnte destacou os assuntos a scrcm tratados, informando
todos a seguinte orclem do dia : I) * Leirura e Aprovaçào da Ata da Reunião
anteriorl II) - Ânáhse e DeLiberaçào quanto a aprovaçào dos Balancetes
Financeüos c Orçamcntários de junho de 20i8; III) - Ânáüse e julgamento dos
Recurso intcrposto pela emprcsa - COBÂSI COMERCIO DE PRODUTOS
IIÀSICOS Il INi)US'I'RI;\l.lZÀDOS LI'D,\.'PROTOCOLO N". 8833 / 17 -1\)
Ássuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhor Presidente conltrmou com os
senhores Conselhcúos o tcor dâ,\ta da 6'(SEXIÀ) Rcuniào de 2018 que, üda,
foi aprovac.la por unanimidadc;3) - Àto conúnuo, o Senhor Presidente Passou a
tratar do itcm II da l)auta clc ltcuniào, ftanqueando a palavra ao senhor Matcelo
Luiz Fetreira, (]crcntc Iiinancctto, para que aprescntxsse os resultados dos

,rt

)

Balancetes Financeiros e Otçamentários do mês de JUNHO de 2018,
ficando à disposiçào para clucidar dúr.idas e ou rcspondcr questionamentos dos
senhores Consclhcros. Âpós dcmonstraçào, anáüse c comcntários, posto em
votaçào, foram aprovados pot unanimidade, os Balancetes Financeiros e
Orçamentátios relativos ao mês de iunho de 2018 com uma receita total de
RS-4.800,626,49; l)espcsa 'lotal de -1{$-4.851.232,62, resultando em um déficit
hnanceiro da ordcm dc RS-50.606,13; com Receita Ilxtra Orçamentátia
967.882,79 e l)cspcsa Ilxtra-Orçamentâria dc RS-949.637,32. Neste qua
fontes geradoras das tcccltâs orcâmentanas assüIl se consolidaram
RS
3.832.7 43,7 0, referentes a Receita Funerária -R$- 1.954.565,37;
lo
I
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Público -R$'1.411.366,65; Rcceita Ccmrtórios- R$-329.308,74; Outras Receitas R$-107.502,94; -,\s despesas C)rçamentárias assim se comportatam: R$3.924.066,16; I)cspcsas com Pcssoal (ln il-ltS-2.275.799,17; Despesa de CusteioR$-1.457.6'10,53; l)espesas com N{atenal de Revenda - R§-187.548,06;
Investimentos - ltS-.-3.109,00-; Na Sequência, em atençào ao item III o Senhor
Ptesidente trouxe à baila o recurso administrativo constântes da pauta, colocado
sob anáüse e discussào e votação, por unanimidade, lhe negaram provimento;
IY)Assuntos (ierais, com referência âo temâ, o senhor Ptesidente deixou a
palavra üvre pata considerações dos senhores Membros do Conselho, que
rati6caram seu apoio à Àdmrrusuaçào desta Âutarquia. Em seguida o senhot
Ptesidente agradeccu as palavras dc incentivo e apoio dos senhores Membros.
Nada mais havcndo a uatar, discuú e deüberar, o senhor Presidente agtadeceu a
colabotaçào e P
ça de todos, encerrando a teuoião cuja Ata vai assinada por
(Sérgro R.B.Curcio), que redigi, digitei e sectetanei,
mlm
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