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S'.(ourNTe) REUNrÃo OnorNÁnn Do ANo DE 2.020 Do CoNSELHo
DELTBERATTVo DA SETEC - Snnvrços TEcNrcos Genars, REALTZÀDA EM 29 DE
MAIO DE 2.020.

r\os vinte e nove dias do mês de maio de 2020, às th30rrun (nove horas e rrinta minutos) na Sala de
Itcuniôcs da Presidência da SETEC-SERvIÇoS TÉCNrcos GEnÁts, com endereço na Praça Voluntálos
de 32 s/n"., Bairro Súft, nesta cidade de Campinas, Estado de Sâo Paulo, atendendo à coovocaçào
formal e regulamentar, onde se encontÍavam presentes o senhor Presidente DÍ. ORIÂNDO MÂROT'TA
FILHo, a senhora JÂNÂIN.{ DE SOUZÂ BRrTo NovÂES, Dketora Àdministrativo Frnanceua, o Sr.
DIRcEt, PEREIRA JuNton, Di-retor Técnico Operacional, o senhor MÁRcELo Lurz FERREIR.a (lcrcnte Financeto e compârecelam os senhores Membros do Conselho DeLiberativo da Setec-Seniços
'lócrucos (]crais, a saber o scnhor EDMÀRIo Dos SÂNTos
- Representante Tiniar da Prefeirura
N{unicrpal de Campinas, o senhor JosE AUcusTo CESÁR CÀRDIÂ - Representante Tinrlar da Acac r\ssociaçào dos F)ngenheiros e Ârqütetos de Campinas, o senhor LESTER JACoMIN - Represcntante
'litular do Ciesp Centro das Indústrias do Estado de São Paulo; a Senhora ADRIANÂ
MARIA
GARÂVELLo FNDIGA FI-oSI - Representante Titular da Acic - Àssociação Comercial e Industrial de
Campinas 1) O senhor ORIÁNDO MÂROTTA FILHO, veriÍlcando a ocorrência de quórum prcvisto cm
Lci, cumprimeotando a cada um dos Conselheiros pÍesentes e dando boas vindas a todos declarou aberta
a 5" (qúnta) Reunião refetente ao exercicio dc 2020 do Conselho Deliberativo da Setec, convidando o
l)r. Sérgio R, B. Cucio para Secretariar os trabalhos. Em seguida, o senhor Presidente destacou os
assuntos a serem tratados, informando a todos a segunte ordem do dia : I) - I-eitura e Aprovação da Ata
da Reuniào anterior; II) - Ànálise e DeüberaçÀo quanto a aprovaçào dos Balancetes Financetos e
C)rçamcntários de abril de 2020; III-) - Assuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhor Presideote
conhrmou com os senhores Conselheiros o teor da .\ta da 4'. (quarta) Reuniào referente ao mês dc abnl
dc 2020 que, üda, foi aprovada por unaoimidade; 3) - r\to conúnuo, o Seohor Presideote passou â úatâr
do item II da Pauta de Reuniào, fianqueando a palavra ao senhor Marcelo Luiz Fetreira, (iercnte
liinancciro, paÍa que apresentasse os resultados dos Balancetes Financeitos e Otçamentátios do mês
de matço de 2020, Ecando à disposiçâo para elucidar dúvidas e ou responder questionamentos dos
scnhorcs Conselheros. Após demonstraçào, análise e comentários, posto em votação, foram aprovados
poÍ unanimidade, os Balancetes Financeitos e OÍçamentários declinados, com uma receita total de
l{S-5.91.1.227,76; l)espesa Total de -R$-5.298.536,9ó, rcsultando em um superaüt Enanceiro da ordcm de
R§-615.ó90,80; com Receita Extra Orçamentária dc R$-3.085.839,18 e Despesa Extra-Orçame ntárra de
ll$,1 ó95.387,28. Neste quadro, as fontcs geradoras das rcceitas orçamentáÍas assirn se consolidaram : I{$2.828.388,58, sendo R$-1.921.746,40, refcÍcotes a lteccita Funcrána -R$-592.690,64; Receita Solo Público
-R$-238.658,72; Receita Cemitérios- Il$-75.292,82; Outras Receitas; Âs despesas Orçamentárias assim sc
compoÍtaÍam: R$-4.195.085,67; Despcsas com Pessoal Ciul-R$-2 .121. .988,83. Despesa de Custcio-R$1.209.505,67; Despesas com Material de Revenda - R§-262.456,17. Investimentos -R$-1.135,00-; III)
F-m scguida o Senhor Presidente pâssou entâo aos Assuntos Gerais, franqueando inicia.lmeote a palavra
pa!â quem qüsesse fazer uso dcla, ao que se manifestaram os Membros do Conselho no sentido de
zacào ir{undial da Saú
tcforçar a atcnçào e o cumpdmento das orientaçôes cmanadas pela
.

1.

Praça Volunlános de 32, sho - Bairro Swift
CEP: 13041 -900 CAI\íPINAS SP
Fone:

(19) 37346134. 37346135, 3736136, 37346137

\

Fax: (19) 37346139
site: www campinas.sp.gov.bÍ/setec
e-mailr setec juÍídicá@setec-sp.gov.br

V

É\

"/o'\

Servicos Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal

SETEC

de Campinas

cNPJ 49.41 3.800/0001 -23
PREFTITIJRÁ

M!\ICIPÂl-

DE

CAMPI\AS

demais órgâos Públicos da Saúde, alem é claro de cumprir as determinaçôcs lcgais pertinentes visando o
enfrentarnento da PÀNDEMIA - Coronavüus - COVID-19, a <1ual todos estamos sujeitos, er,faldzarorr,
ainda que é de vita.l importância observarmos todos os protocolos pois a sin-ração é múto 'seria e a
contaminaçào pode sim levar a óbito, Neste scntido se manifestou o senhor Presidente acolhendo as
observações e comunicando que todas as deteÍminâçõcs e protocolos estào scndo segurdos à risca de

forma a evitar ao máxtmo a contaminaçào pclo víms COVID-19.

l'em fornecido álcool

gel, Iuvas,

aventais, macacôes, máscaras, obediêocia ao distanciamento e tais como. Os senhores conselheiros,
enalteceram a atitude e o compromisso do senhor Presidente da Setec especialmente em fazeÍ cumprir as
normas da O.M.S., nesta Àutarqúa alem das determinaçôes legais \'rgentes e que o caso requer. Na
sequencia o senhor Presidente tÍouxe aos membros a noticia referente ao l'.F.r\.- 1'axa de Frscalizaçào de
Ânuncio, especialmente a minuta de pÍojeto de I*i visando alteraçào que possibilite o Íetorflo da 'I' tr 4.,
aos cofres da Áutarquia. Inclusive, já se encontram cm andamcnto as tratativas paÍa tâl junto ao senhor
Sccretano de Âssuntos Jurídicos e Secretario Murucipal da Faz-er,da. Certamente com a regularizaçào desta
demanda, a Setec tcrá em seu favor a entrada dc numerários em seu caixa o que virá de encontro às
necessidades da Àutarqúa diante da situação financeira anral do País e dos órgàos da Administraçâo
Pública. Â noticia foi recebida por todos os Membros do Conselho com grande expectativa e bons olhos e
enalteceram o emp cnho do senhor Presidente frente a arual si tuação. Isto posto, nada mais havendo a
tratar o senhor Presi dente agradcceu a Ia
ao, aPoro e
presença dc todos, encerrando a reuruáo
cula Áta vai assinada Por lnlm
R.B.Curcio), que redigi, digttei e secretariei,
,untamente com os d dmais Membros do

Or

Fi
n

Edmario dos

e

Aügusto

ü

t

--Á
Lester Jacomin

I

l

I
Adriana

Flosi

a Gara

\-----

Praça Voluntários de 32, s/n'- Bairro Swift
CEP: 13041
CAI\4PINAS SP
Fone: ('19) 37346134, 37346135, 37346136, 373461 37
Fax: ('19) 37346139
site: www campinas.sp.gov.br/selec
e-mailr selec juridica@setec.sp.gov br

-900

2

