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ATa on 7..(serrrrrn) ReuNrÁo OnorruÀRn Do ANo DE 2.020 oo Coruserxo DELraEnarrvo oe
Sersc - Senvrços TÉcNrcos GenArs, REALIzADA EM 31 DE JULHo DE 2.020.

Aos trinta e urn dias do mês de lulho de 2020 às gtr3onrln (nove horas e trinta minutos) na Sala de Reuniôes da
Presidência da SErEc-SERvrÇos TÊcNrcos GERATS .om endereÇo na Praça Voluntários de 32 s/no Bairro Swift,

nesta cidade de Campinas, Estado de Sào Paulo atendendo à convocação formal e regulamentar, onde se
encontravam presentes o senhor Presidente Dr. oRLANDo MARoTTA FtLHo a senhora JANATNA DE SouzA BRtTo
NovAEs Diretora Administratrvo Frnancerra. o Sr DTRCEU PERETRA JuNroR, Diretor Técnico Operacronai, o
senhor MARCELo Luz FÉRRETRA Gerente Financeiro e compareceram os senhores Membros do Conselho
Deliberativo da Setec-ServiÇos Técnrcos Gerais a saber o senhor EDMARTo oos SANÍos - Representante Titular
da Preleitura l\lunrcrpal de Carnpinas, o senhor JoSE AUGUST0 CESAR CARDTA - Representante Íitular da Aeac
Associaçâo dos Engenheiros e Arq!(etos de Canrprnas. o senhor LESTER JAcoMtN
Representante Titular do
Ciesp - Centro das tndúrilr,as do Estado de Sâo Pauto a Senhora ADRTANA MARIA GARAVELLo FArDtcA Flost
Representante Ttular oa Acrc - Assocraçâo ComercLa e lndusÍial de Campinas 1)O senhor ORLANDo MARoTTA
FtLBo verificando a ocorrência de quôrurn previsto em Lei cumprimentando a cada um dos Conselheiros
presentes e dando boas vindas a todos declarou aberta a 7a (sétima) Reuniâo referente ao exercicio 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 inÍormando a todos a seguinte ordem do
dia r l) - leitura e Aprovaçàc da Ata da Reunião anteriori ll) - Aná]ise e Deliberação quanto a aprovação dos
lll-)
ANALISE E APROVAÇÂO DA
Balancetes Financeiros e OrÇarnentáflos de jLrnrrc de
RESOLUÇÀO QUE TRATA DA REESTRUTURAÇÀO ORGANIZACIONAL PARCIAL DA SETEC; IV)
Assuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhor Presidente conÍirmou com os senhores Conselherros o teor da

2020

.

Ata da 64. (sexta) Reuniào referente ao mês de Junho de 2020 que lida, Íoi aprovada por unanimidade: 3) - Ato
continuo, o Senhor Presidente passou a tratar do item I da Pauta de Reuniâ0. íranqueando a palavÍa ao senhor
Marcelo Luiz Ferreira, Gerente Financeiro, para que apresentasse os resultados dos Balancetes Financeiros
e orçamentários do mês de Junho 2020. ficando à disposlçáo para elucidar dúvidas e ou responder
questionamentos dos senhores Conselherros Após demonstraçào análise e comentarios, posto em votação.

foram aprovados por unanimidade, os Balancetes Financeiros e Orçamentários declinados, com uma
receita totai de R$ 6 341 9C1 59 Despesa Tota !e -R$-5 465 A2579 resultando em um superavit financeiro
da ordem oe R$-8/68/5.80 com Recerta Exlra Orçamentária de RS-2.140.462,04 e Despesa ExtraOrÇamentária de R$-1 04/.51609 Neste quadro, as fontes geradoras das receitas orçamentárias assim se
consolidaram . R$-4.201.43955 sendo R$-3.016473,37, referentes a Recerta Funerária -R$-726.884,00i
Receita Solo Publico -R$-393.22561. Recerta Cemiterros- R$-64856,57. Outras Receitas; As despesas
Orçamentárias assrm se conrpoÍaram. R$-4.41750970: Despesas com Pessoal Civil-RS-2.631 .920 05:
R$-290.593,57, lnvestirnentos
Despesa de Custero-R$'1 408 157 07 Despesas corn l,,4ateria de Revenda
R$-86 839 01 . lll) Enr segurda o Senfor Presider le passou a tratar cja analrse e Aprovação da Resolução que
trata da Reeskuturaçao Orgalrzacona Parcra 0a ietec expiananoo a lodos os motrvos e a real necessrdade
de se proceder a readequaçoes fa esúuiuía OrganLzacional oa Setec ern razao da atual conjunlura Íuncrcnal de
forma a proporcionar e possibi nar melhora constanre das atividades, servrços e procedimentos desta Autarquia.
embros do Conselho que rlnénte a Edição da
Assim após a ana ise e quest onamentos entenderam
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ResoluÇão que visa
reestruturaÇão, conforme sobejamente demonstrado pelo senhor Presidente, é
imprescindivel urgente e se Íaz necessária pelo que por UNANIMIDADE A APROVARAM sugerindo a
publicação 1á no proximo mês de agosto de 2020 como de Lei., a seguir o senhor Presidente passou aos
Assuntos Gerais. trazendo a inÍormaÇâo aos I\,4embros do Conselho sobre as Íinanças da Setec especialmente
sobre as obr gaÇoes salanais frente aos servidores e pagamento aos Íornecedores que estâo em dia, em ordem,
inclusive da possibilidade de derxar saldo em calxe para o próxrmo ano de 202'1 ao que se manifestaram os
lvembros do Conselho parabenzando o senhor Presrdente por sua atuaÇâo e zelo Írente a Administraçào
Públicat Tambem trouxe aos Íúembros do Conselho a questáo do T.F.A. que está em fase de conclusào
conforme reunião havida j!ntamente com o Secretário de Assuntos Juridicos da Prefeitura o que cerlamente vrrá
em beneficio desta Autarquia brevemente: Comunicou ainda que a Prefeitura l\4unicipal fez um repasse de valor
a Setec em razáo da PANDEIIIA e que não será preciso o retorno do valor ao l\ilunicipio, Com reÍerência á
queda de arrecadaçáo. nformou aos presentes q,re esta em andamento estudo de forma a viabilizar o
recebimento dos permissionários por rneio de um pl:no especiÍico para tal situação Finalmente. em razão da
PANDEIVIA se manrfestou o senhor Presrdent,l observando que todas as determinaÇÕes e protocolos
continuam sendo segurdos à risca de forma a ev,tar ao max m0 a contamrnação pelo virus COVID-19. Tem
Íornecendo álcool get, luvas aventais macacôes rnáscaras obedrência ao distanciamento e tais como Os
senhores conselhelros, enalteceram a atitude e o compromisso do senhor Presidente da Setec especialmente
em fazer cumprir as normas da O Íú.S nesta Autarquia alem das determinações legais vigentes e que o caso
requer. lsto posto, nada mais havendo a tratar o senhor Presidente agradeceu a col aboraÇão^ ppoio ea
presenÇa
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