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Are oa 10'. RBUNrÃo OnorNÁnre Do ANo oe 2.018 Do CoNSELHo
DBLrnenanryo DA SETEC - Sanvrços TecNrcos GeRArs, REALTZADA EM 28 DE
OUTUBRO oB 2.018.

Âos vinte e oito dias do mês de OUTUBRO de 2018, às th3Omin (nove horas e trinta minutos)
na Sala de Reuniões da Presidência da Srrec-Senuços TÉcNIcos GERÂIS, com endereço na
Praça Voluntários de 32 s/n"., Baüro Súft, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
atendendo à convocaçào formal e regulamentar, onde se enconüavam presentes o senhor
Presidente ARNÀr-Do Se.r-vBtrr PÁ,LAcro JrrNIoR, o Dr. SÉnolo RENÀTo BUENo CuRcro Dirctor T'écnico Operacional, a senhora JÂNÂrNA DE SouzA BRITo NovÂES, Diretora
Àdmini.strativa Financei.ra, o Doutor ORLANDo MÁRoTTA FtLHo, Diretor -I'écruco
Opcracional, o senhor MARCELo LuIz FERREIRÂ - Gerente Financeüo e compareceram os
senhores Membros do Conselho Deljberativo da Setec - Serviços Técnicos Gerais, a saber, a
senhora ADRIÂNÀ MARIÁ GÀRÂVELLo FÁIDlcA FLosI - Representânte Tinrlar da Àcic -r\ssociaçâo Comercial e Industrial de Campinas, o senhor EDMARIo Dos SANTos Rcpresentante 'fitular da Prefeitura Murucipal de Campinas, o senhor JosE ÀUGUSTo CESAR
CARDIA - Reprcsentante 'l'rtuiar da r\eac - Àssociaçào dos Engenheiros e r\rqütetos de
Campinas, o senhor LESTERJACOMIN - Representante 'firular do Ciesp - Centro das Indústrias
do listado de São Paulo, 1) O senhor ARNATDo SÂLVETrI PÂLÁcIo JúNIon verificando a
ocorrência de quórum previsto em Lei, cumpÍimentando a cada um dos Conselheiros presentes c
dando boas vindas a todos declarou aberta a 10' @ECIMÂ) Reuniào de 2018 do Conselho
l)eliberativo da Setec, convidando o Doutor Sérgio R. B. Curcio para Secretariar os trabalhos.
Em següda, o senhor Presidente destacou os assuntos a serem üatados, informando a todos a
segúnte ordem do dra : I) - Leitura e i\provação da Ata da Reunião anterior; II) - Análise e
DcLiberação quânto a aprovação dos Balancetes Financeüos e Orçamentários de setembro de
2018; III) -Âssuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhot Presidente confirmou com os
senhores Conselheiros o teor da Âta da 9'. (nona) Reuruão de 2018 que, lida, foi aprovada por
unanimidade;3) - Ato contínuo, o Senhor Ptesidente passou a tratar do item II) da Pauta de
Reunião, franqucando a palavra ao senhor Matcelo Luiz Fetteira, Gerente Financeiro, para que
âpresentâsse os resultados dos Balancetes Financeitos e Orçamentários do mês de
setembto de 2018, ficando à drsposição para clucidar dúvidas e ou responder questionamentos
dos scnhores Conselhciros. ,\pós demonstraçào, anáJ-Lse c comentários, posto cm votaçào, foram
aprovados poÍ unanimidade, os Balancetes Financeiros e Otgamentários telativos ao mês
de setembÍo de 2018 com uma reccita total de RS-4.978.257,88; I)espesa 'I'otal de -RS5.168.211,1,1, resultando em um déficit Frnanceüo da ordem de R$-189.953,23; com Receita Exüa
Orçamentária de RS-1.385.367,27 e Dcspesa Extra-Orçamentária de R§-1.435.205,91. Neste
quadro, as fontes geradoras das receitas orçamentárias assim se consolidaram: R$-3.592.890,61,
reier€ntes a Receita F'unerária -R§-1.885.588,7ó; Receita Solo Público -R$-1.252.600,03; Reccrta
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Ccmitérios- R$-356.175,42; Outras Receitas -R$-98.526,40; As despesas Orçamentárias assim se
comportaram: R§-3.780.041,ó 1; Despcsas com Pessoal Civil-R$-2.334.667,40; Despesa de
Custeio-R$-1.283.794,19; De spesas com Material dc Revenda - RS-161 .580,02; Investimentos R$-.-.-; Na Sequência, €m atençào ao item III da pauta, o senhor Presidente, dentre outros
assuntos de interesse da Autarqúa, trouxe à baila o Convênio/Âcordo de Cooperação reallzado

com a Guarda Mwucipal )â cotcretizad,o o que ceÍtâmente virá a beneficiar a Âutarqüa
especialmente quanto a redução de horas extras laboradas pelos senhores Agentes de
Fiscalizaçâo, de íorma que haverá em ruzào disso redução considerável de despesas a este tíflrlo o
que foi múto bem avaüado pelos membros do Conselho e sugerido a mantença de tal acotdo de
cooperação 1â que taz benefícios a Setec;. Nada mais havendo a tr^tar, discuü e deliberar, o
oio_e a presença de todos, encerrando a reunião
senhor Presidente agradeceu a colab ora
(Sérgio R.B.Curcio), que redigi, dtgitei e
cuja Âta vai assinada por mim
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