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PRETEITLRA IIU\]CIPÂL DE CdVPINAS

ATA DA l2..(orcnae SEGUNDA) REUNrÃo ORDTN,{RIA Do ANo DE 2.019 Do
CONSELHo DELTBERÂTrVo DA SETEC - Srnvrços TÉcNrcos GnnArs,
REALTZA-DÀ EM

3l

DEJANETRO O8 2,020,

Aos trinta e um dias do mês de lanciro de 2020, às th3Omin (novc horas e trinta minutos) na Sala de
Reuniôes da Presidência da SETEc-SERvIÇos TÉCNICoS GERAIS, com endereço na Praça Voluntários
de 32 s/o'., Bairro Súft, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo, atendendo à convocaçào
formal e regulameotar, onde se encontlavafi] pÍesentes o senhor Presidente ARNAIDo SAL\rETTI
PALACIo JUNIo& a senhora JÂNÀINA DE SouzA BRrTo NovAEs, Diretora Administrativo Financeira,

o Dr. ORrÁNDo MÂRoTTA FILHo, DiÍetoÍ T'écnico Operacional, o senhor MÂRcELo LuIz
FERREIRÀ - Getente Financeiro e compaÍeceÍam os senhores Membros do Conselho Deliberativo da
Setec-Serviços Técnicos Gerais, a saber, ADRIÂNA FLoSI - Representante da Ácic - Âssociaçâo
Comercial e Industrial de Campinas, o senhor EDMARIO DoS SANToS - Representante Tinrlar da
Prefeitura Municipal de Campinas, o senhor Jose ÀucusTo CESAR CÂRDIÀ - Representante Tinrlar da
r\cac - Âssociação dos Engenheiros e Arqútetos de Campinas, o senhor LESTER JAcoMlN Representante 'litular do Ciesp - Cento das Indústrias do Estado dc São Paulo;1) O seohor AnNef-oo

\l

SALvETTI PArÁCIo JúNron verificando a ocorrência de quómm previsto em I-ei, cumpdmentando a
cada um dos Conselheiros pÍesentes e dando boas tindas a todos declarou aberta a 12'(décima segunda)
Rcuniào referente ao exercício de 2019 do Conselho Deliberatilo da Setec, conúdando o Dr. Sétgio R.
B. Curcio para Sccretariar os trabalhos. Em segurda, o seohor Presidente destacou os assuotos a selem
trâtados, infomândo â todos a segulnte ordem do dia : I) - l,r:itura e Âprovação da -lyta da Reuniào
anterior; II) - Ânálise e Deliberaçâo quanto a aprovaçào dos Balancetes Financetos e Orçamentários de
novembro de 2O19; - III Àssuntos Gerais; 2) - Na sequência, o scnhor Presidente confirmou com os
senhores Conselheiros o teor da Àta da 11". (décima primeta) Reunião refereote ao mês de novembro
2019 que, üdâ, foi aprovada por unanimidade;3) - Âto conúnuo, o Senhor Presidente pâssou a uatar do
item II da Pauta de Reunião, fralqueando a palavra ao senhor Matcelo Luiz Ferteim, Gerente
Financeiro, pâÍa que aprescntâsse os resultados dos Balancetes Financeiros e Otçamentários do mês
de novembro de 2019, Ecando à disposiçào para elucidar dúvidas e ou respooder questionamentos dos
serhorcs Conselheuos. Àpós demonstração, aná.lise c comentários: posto em votaçâo, foram aprovados
por unanimidade, os Balancetes Financeiros e OrçamentáÍios declinados, com uma receita total de
R$'7.685.110,91; Despesa Total de -Rfi-7.677.534,29, resultândo em um superavit firanceiro da ordem de
P'fi-7.576,62; com Rcceita Extra Orçamentária dc R$-2.819.125,65 c Despesa Extra-Orçamentária de R$929.149,72. Neste quadro, as fontcs geradoras das receitas orçamentárias assim se consolidaram : R$,1.865.985,26; sendo R$-1.971.903,84, referentcs a Receita Funerária
-R$-1.196.432,98; Receita Solo
Público -R$-408.406,38; Receita Cemitérios- RS- 1.289.242,06; OutÍas Receitas; Ás despesas
Orçamentárias âssim se comportaram: R$-6.770.556,03; Despesas com Pessoal Civil-R$-4.988.485,6a;
l)cspesa de Custcio-R$-1.636.93.1,03; Despesas com N{atcrial de Revcnda - R$-121.790,00; Investjmentos
R$-23.346,36-; Em sequêocia o scnhor Presidcnte passou a tratar dos Âssuntos Gerais trazendo

oovamente
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aproximadamente RS- 15.000.000,00, esclarecendo arnda a necessidade e a contrapartida firtanceira que
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geraria a Concessão em favor da Setec, âo que todos esperam pela concretização da Concessão; Ouüo

assunto de imponância foi sem dúvida a questão do Prédio do Mercado Municipal que necessita
urgentemente de lepaÍos no Baldrame para sustentação. Esta obra é necessária € rxgeote uma vez que por
ali passará o BRT, ou seja qas obras do BRT estào pró9ximas do Mercado e certaÍnente o grande numero
de pessoas,/munícipes que por ali passarão certamtne revitahzaú tão só o comercio ali existeote inclusive
do Mercado mas de toda a Região, ao que manifestaraÍr-se os Conselheiros de forma favorável e
espeÍançosa. Frisou também o senhor Presidente de seu desejo e da necessidade de se abú processo
l.icitatório úsando a CONCESSÃO DÂ FLORICULTURÁ DÀ SETEC, o que sem dúvida trará rrecursos
para a Setec e aumeÍrta!á a sua auecadação. Neste
o os Conselheiros manifestaÍam-se totalmeote
Salvetti..Nada mais havendo a ratar, discuú e
favoráveis ircentivando a iniciativa do Presidente
poio e a presença de todos, encerando a
deüberar, o seohor Presidente agradeceu a
reunlâo cula Ata vai assinada por mlm
(Sérgto R.B.Curcio), que reügr, drgrtei e
oselho
secletalel
com os demais Membros
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