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ATA DA 12". REUNrÀo OnorNÁnre Do ANo
Dsr-rnEnerrvo DA SETEC
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Do

CoNSELHo

TÉcNrcos GERArs, REALTZADA EM 25 DE

JANETRo DE 2.019.
Aos r-inte e cinco dias do mês de janeiro de 2019, às th30min (nove horas e trinta minutos) na
Sala dc Rcuniões da Presidência da SETEc-SERl,rços TÉcNIcos GERÂrs, com endereço na
Praça \ioluntários de 32 s/n"., Batro Süft, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
atcndcndo à convocaçâo formal e regulamentar, onde se encontÍavam presentes o senhor
Presidente ARNALDo S,tr-vsrrr PAr-AcIo JuNIoR, a senhora JANATNA DE SouzA BRITo
NovAEs, Diretora Âdminisratir.-o Financeira, o Dr. OnulNoo MÂRorTÂ FtlHo, Diretor
Técnico Operacional, o scnhor MARCELo LuIz FERREIRÀ - Gerente Financeiro e
compaÍeceÍam os senhotes Nlembros do Consclho Deliberativo da Setec - Scn-icos Técnicos
(ierais, a saber, a senhora ADRIANA MARIA GÂRAVELLo FÂJDIGA FLosI - Representante
Titular da Âcic - Âssociaçào Comercial e Industrial de Campinas, o senhor EDMARIo Dos
SÁNTos - Representante Tinrlar da Prefeitura N{unicipal de Campinas, o senhot Josr AucusTo
CESAR CARDIA - Representante Tinrlar da Aeac - Àssociação dos Engenheiros e Àrqütetos de
Campinas, o senhor LESTER JACoMIN - Representante Tinrlar do Ciesp - Centro das lndústrias
do Estado de São Paulo; ARNÁLDo ÀPAREcIDo REZENDE RepÍesenraflte Tirular da FE,\C Federação das Entidades Âssistenciais de Campinas; 1) O senhor AnNALDo SALYETTI P{ÁcIo
JúNron r.erificando a ocorrência de quórum preristo em Lei, cumprimentando a cada um dos
Conselheiros prescntes e dando boas r.indas a todos declarou aberta a 12" (Dédma segunda)
Reurrião referente ao exercício de 2018 do Conselho Dcliberativo da Setcc, conr.idando o Dr.
Sétgio R, B. Curcio para Sccretariar os trabalhos. Em següda, o senhor Presidente destacou os
essuntos a serem ttatados, ilformando a todos a seguinte ordem do dia ; I)
Leitura
Aprovaçào da Âta da Reuniào anterior; II) Ànálise e DeLiberação quâflto â aprovaçào
Balancetes Financeiros e Orçamentários de novembro de 2018; III) -ÀnáLise e Âprovação do
Reajuste de Preço do Estacionamento do Cemiténo da Saudade pela -\PÂF.; IY) .\ proraçào da
Resoluçào que rnstitui o SISTEN{Á DE CONTROLE INTERNO DÂ SETTC \)Âssuntos
os o teor
Clerars;2) - Na sequência, o senhor Presidente contlnnou com os senhores Cons
(décima
2018
lida,
foi
aprovada
por
unanirni
pnmeira) Reuniào dc
que,
da Àta da 11".
tJ)Àto contÍnuo, o Senhor Presidente passou a tratar do item II) da Pauta de Reunião, franq ue
a palalra ao senhor Marcelo Luiz Fereita, (]erente Financeüo, para que apresentasse os
resultados dos Balancetes Financeiros e Orçamentários do mês de novembro de 201
ficando à disposição para elucidar dúr.-idas e ou rcsponder que stionamentos dos senhor
S
Conselheiros. Àpós demonstração, análise e comentádos, posto em yotacão, foram a

ade, os Balancetes Financeitos e Orçamentários telativos ao mês de \
2018 com uma receita total de R$ 4.555.928,45; Despesa Total de -R$sultando em um déficit financeiro da ordem de R$-87.790,02; com Rcceita llxtra
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Orçamentária de R$-732.858,15 e Despesa Extra-Orçamcntária de RS-747.050,38. Neste quadro,

as fontes geradoras das receitas orçamentárias assim se consoüdaram

:

R$-3.823.070,30,
referentes a Receita Funerária -R$-1.824.5ó5,56; Receita Solo Púb1ico -R$-1.538.943,80; Rcccita
Cemitérios- R$-359.437,99; Outras Receitas -R$-100.122,95; Às despesas Orçamentárias assim se

comportarâm: R$-3.919.139,55; Despesas com Pessoal Cil-il-R$-2.407.53ó,30; Despesa de
Custeio-R$-1.293.548,15; Despesas com NÍaterial de Revenda - RS-218.055,10; Inr.esdmentos
R$-.-.-; Na Sequência, em atençào ao item III da pauta, o senhor Presidente, apresentou o
pedrdo da ÂPAE de Reajuste do valor do flstacionamento da Saudade de R$-7,00 para RS-ti,0O,
que ap<is analisado e colocado sob discussão, os senhores Membtos do Conselho, por
unanimidade, ÀPROVÂR \l,I o Íeâiuste conforme solicitação; item IV)- com referência ao item
em questào que tÍata da análise e aprolaçào da Resoluçào que rnstirr.u o Sistema de Controle
Intemo desta Àutatqüa, os membros do Conselho, ap<is análise e discussào manifestaram-se
favoravelmente ÀPRO\'ÀNDO o inteiro teor da Resolução de n".75/2018, regularizando assim
o Sistema nesta Àutarquia; dando continüdade à Reuniào, o senhor Presidente, deixou a palavra
livre para aos membros do Conselho, todar.ia os temas discutidos em reuniões anteriores foram
repisados especialmente a questão financeita no que tânge à queda de arrecadaçào, erlfal:zando a
necessidade de rever a cobrança da taxa de manutençâo do cemitério, Frcando entào pâra uma
anáüse desta Lutarqüa com apresentaçào de sugestões visando a etetiraçào de tal cobrança nos
termos da Lei. Nada mais havendo a tratar, discuú e deLiberar, o senhor Presidente agradeceu a
o a reuniào cuja Àta vai assinada por mim
colabora nuf,,^Pn1 e^ presenca de todos, enc
(Sérgio R.B.Curcio), qu redigi, cli.r;itei e sccrctarici, iuntamcntc c()1n ()s

d.rroi. M.t1-rb..r. d\ C., nselho.
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