SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23
PREfEITURA

MUNIC[PAL

DE CAMPINAS

ATA DA 4".(QUARTA)
DELIBERATIVO
ABRIL DE

REUNIÃO

DA SETEC

ORDINÁRIA

- SERVIÇOS

DO ANo

TÉCNICOS

DE

GERAIS,

2.020

DO CONSELHO

REALIZADA

EM

30 DE

2.020.

Aos trinta dias do mês de abril de 2020, às 9h30min (nove horas e trinta minutos) na Sala de Reuniões da
Presidência da SETEC-SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS, com endereço na Praça Voluntários de 32 s/n°.,
Bairro Swift, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo, atendendo à convocação formal e
regulamentar, onde se encontravam presentes o senhor Presidente Dr. ORLANDO MAROTTA FILHO, a
senhora JANAINA DE SOUZA BRITO NOVAES, Diretora Administrativo Financeira, o Sr. DIRCEU
PEREIRA JUNIOR, Diretor Técnico Operacional,
o senhor MARCELO LUIZ FERREIRA - Gerente
Financeiro e compareceram os senhores Membros do Conselho Deliberativo da Setec-Serviços Técnicos
Gerais, a saber o senhor EDMARIO DOS SANTOS - Representante Titular da Prefeitura Municipal de
Campinas, o senhor JOSE AUGUSTO CESAR CARDIA - Representante Titular da Aeac - Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Campinas, o senhor LESTER ]ACOMIN - Representante Titular do Ciesp Centro das Indústrias do Estado de São Paulo;
a Senhora ADRIANA MARIA GARAVELLO FAIDIGA
FLOSI - Representante Titular da Acic - Associação Comercial e Industrial de Campinas 1) O senhor
ORLANDO MAROTTA FILHO, verificando a ocorrência de quórum previsto em Lei, cumprimentando a
cada um dos Conselheiros presentes e dando boas vindas a todos declarou aberta a 4" (quarta) Reunião
referente ao exercício de 2020 do Conselho Deliberativo da Setec, convidando o Dr. Sérgio R. B.
Curcio para Secretariar os trabalhos. Em seguida, o senhor Presidente destacou os assuntos a serem
tratados, informando a todos a seguinte ordem do dia : I) - Leitura e Aprovação da Ata da Reunião
anterior; 11) - Análise e Deliberação quanto a aprovação dos Balancetes Financeiros e Orçamentários de
março de 2020; 111-) Análise, Aprovação e deliberação do Balanço referente ao Exercício de 2.019;
IV)- Assuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhor Presidente confirmou com os senhores Conselheiros
o teor da Ata da 3", (terceira) Reunião referente ao mês de março 2020 que, lida, foi aprovada por
unanimidade; 3) - Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a tratar do item II da Pauta de Reunião,
franqueando a palavra ao senhor Marcelo Luiz Ferreira, Gerente Financeiro, para que apresentasse os
resultados dos Balancetes
Financeiros
e Orçamentários
do mês de março de 2020, ficando à
disposição para e1ucidar dúvidas e ou responder questionamentos dos senhores Conselheiros. Após
demonstração, análise e comentários, posto em votação, foram aprovados por unanimidade,
os
Balancetes Financeiros
e Orçamentários
declinados, com uma receita total de R$-4.590.646,05;~\,
Despesa Total de -R$-4.489.461,79, resultando em um déficit financeiro da ordem de R$-101.184,26; com
Receita Extra Orçamentária de R$-765.977,67 e Despesa Extra-Orçamentária de R$-668.220,24. Neste
quadro, as fontes geradoras das receitas orçamentárias assim se consolidaram: R$-3.824.668,38; sendo R$2.209.750,27, referentes a Receita Funerária -R$-1169.399,52; Receita Solo Público -R$-329.345,70;
Receita Cemitérios- R$-116.172,89; Outras Receitas; As despesas Orçamentárias assim se comportaram:
R$-3.969.958,12; Despesas com Pessoal Civil-R$-2.304,189,05; Despesa de CusteiO-R$-1.401.869,43yf'
Despesas com Material de Revenda - R$-249.245,71; Investimentos -R$-14.653,93-; 111) Em seguida, o
senhor Presidente trouxe à baila a análise do Balanço referente ao exercício de 2019"tendo sido analisad .
e discutido o Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial integrantes. d_o_~
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Balanço/2.019, ao qual o senhor Gerente Financeiro desta Autarquia passou a detalhar elucidando aos
Membros do Conselho Deliberativo todo o procedimento, demonstrativos e os respectivos resultados.
Respondeu aos questionamentos
à luz dos dados constantes do Balanço sub exame . Após as
considerações, discussões e devidas explicações e demonstrações, o senhor Presidente conclamou aos
presentes que em seguida, não havendo outras considerações
ou questionamentos
acerca do
BALANÇO /2019, passaria à votação sobre a Aprovação do referido balanço/19 como de fato assim o
fez lançando a seguinte pergunta; todos a favor e prontos para votação? Se SIM, permaneçam na mesma
posição;
se NÃO, marufestem-se levantamento a mão direita. Após alguns segundos, verificou que todos
permaneceram na mesma posição. Então ao concluir pela reação dos Membros do Conselho, deu pela
Aprovação da Votação, em ato continuo, o senhor Presidente esclareceu aos Membros do Conselho que
procederia então à votação para APROVAÇÃO
DO BALANÇO /SETEC
REFERENTE
AO
EXERCÍCIO
DE 2.019, corno de fato assim o fez; Perguntou então aos presentes: Aos que entenderem
pela APROVAÇÃO
DO BALANÇO/SETEC/2019,
permaneçam corno estão, se NÃO, levantem a
mão direita e se o caso, manifestem-se porem um de cada vez. Após alguns instantes, onde todos
permaneceram na mesma posição, indagou aos presentes; Senhores Membros do Conselho Deliberativo
tendo em vista que o Balanço referente ao exercício de 2019 foi colocado em discussão, votação pela
Aprovação e finalmente pela APROVAÇÃO
propriamente dita, diante da manifestação de Vossas
Senhorias, fica o BALANÇO/SETEC-REFERENTE
AO EXERCíCIO
DE 2019, APROVADO
POR UNANIMIDADE
PARA TODOS OS FINS E EFEITOS
DE DIREITO.
Todos de Acordo?
SE SIM, respondam SIM, ao que todos sem exceção responderam "SIM". BALANÇO
SETEC 2019
APROVADO
POR UNANIM
IDADE. Em seguida o Senhor Presidente passou então aos Assuntos
Gerais, franqueando inicialmente a palavra para quem quisesse fazer uso dela, entretanto fizeram questão
de ouvir as palavras do senhor Presidente que comandava sua primeira Reunião à Frente do Conselho
Deliberativo urna vez que fora nomeado corno Presidente da Setec a partir de 03 de abril de 2020. O
Senhor Presidente manifestou sua alegria dizendo inclusive estar muito honrado com sua nomeação como
Presidente desta Autarquia e ressalvou a importância
que a Setec tem para o Município de Campinas e
para os cidadãos que nela vivem, pelos serviços essenciais que presta à cidade corno um todo. Ressaltou
ainda, a situação epiderruológica mundial, brasileira e especialmente em Campinas, nossa terá natal, e que
todos teremos que enfrentar e nos preparar para um novo momento em nossas vidas, teremos ainda que
nos adequar aos protocolos da OMS - Organização Mundial da Saúde e a legislação pertinente que trata
do terna, Lei Federal, Decretos Estaduais, Municipais ete. para combater o CORONA VIRUS -CO~R19, enfatizou ainda que todos devemos sim usar mascaras, lavar bem as mãos com água e sabão, u\~'"
álcool gel. Manter distância entre as pessoas, não participar de aglomerações, permanecer o máximo ""
possível dentro de nossos lares ete. Este Presidente, obedecerá aos protocolos da Saúde, e às Leis que
disciplinam o assunto/matéria.
De sua parte se colocou à disposição de todos os Membros dô-Conselho
Deliberativo assim como conta também com os préstimos dos Conselheiros para o ajudarem nas
questões relativas ao bom andamento dos trabalhos e progresso desta Autarqui.a não só em dias bon,::
normais mas neste momento em que atravessamos esta PANDEMIA que ?fsola Campinas e o nosso ~.
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