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ArA oa 8,.(orravr) ReulÁo OnotruÁRta Do ANo DE 2.020 Do CorusElxo DELTBERATTvo DA
Serrc - SeRuços TÉcNrcos GERArs, REALTZADA EM 28 oe Acosro D82.020.

Aos vinte e oito djas do mês de agosto de 2020, às th30min (nove horas e trinta minutos) na Sala de Reuniões
da Presidência da SrrEc-SERVTços TÉcNrcos GERArs, com endereço na Praça Voluntários de 32 s/no., Bairro
Swift, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo, atendendo à convocaçâo formal e regulamentar, onde
se encontravam presentes o senhor Presidente Dr, oRLANDo MARoTTA F|LHo, a senhora JANATNA DE SouzA
BRtTo NovAEs, Diretora Administrativo Financeira, o Sr. DtRcEU PERETRA JuNtoR, Diretor Técnico Operacional, o
senhor MARCELo LUlz FERREIRA Gerente Financeiro e compareceram os senhores Membros do Conselho
Deliberativo da Setec-Serviços Técnicos Gerais, a saber o senhor EoMARto Dos SANToS - Representante Titular
da Prefeitura Municlpal de Campinas, o senhor LESTER JAcoMlN - Representante Titular do Ciesp - Centro das
Representante
lndústrias do Estado de São Paulo; a Senhora AoRTANA MAR|A GARAVELLo FArDrcA FLosr
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Titular da Acic Associação Comercial e Industrial de Campinas 1) O senhor ORLANDo MARoTTA FrLHo,
verificando a ocorrência de quórum previsto em Ler, cumprimentando a cada um dos Conselheiros presentes e
dando boas vindas a todos declarou abeÍta a 8'(oitava) 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 : l)

-

ll)-Análisee Deliberação quanto a aprovação dos Balancetes
Financeiros e orçamentários de julho de 2020; lll, . Assuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhor
Leitura e Aprovação da Ata da Reuniâo anterior;

Presidente confirmou com os senhores Conselheiros o teor da Ata da 7". (setima) Reunião reÍerente ao mês de
Julho de 2020 que, lida, foi aprovada por unanimidade; 3) - Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a tratar
do item ll da Pauta de Reunião, Íranqueando a palavra ao senhor Marcelo Luiz Ferreira, Gerente Financeiro,
para que apresentasse os resultados dos Balancêtes Financeiros e Orçamêntários do mês de Julho 2020,
ficando à disposição para elucidar 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 lotal dê R$-7.212.665,25; Despesa Total de -RS

6.315.808,64, resultando em um superavit financeiro da ordem de R$-896.85ô,61 ; com Receita Extra
Orçamentária de R$3.223,433,86 e Despesa Extra-Orçamentária de R$-2.135.885,ô1. Neste quadro, as fontes
geradoras das receitas orçamentárias assim se consolidaram : R$-3,989.231,39, sendo R$-2.ô38.218,13,
referentes a Receita Funerária -R$-735.065,00; Receita Solo Público -R$-551.571,51; Receita Cemitérios- R$64.376,75; Outras Receitas; As despesas Orçamentárias assim se comportaram: R$-4,179.923,03; Despesas
com Pessoal Civil-R$-2.649.365,96; Despesa de CusteicR$-1.'135.624,29; Despesas com l\4aterial de Revenda
R$-29'1.4'14,87; Investimentos -R$-103.517,91-; lll) Em seguida o Senhor Presidente passou a tratar da
Assuntos Gerais, trazendo a informação aos Membros do Conselho sobre as finanças da Setec especialmente
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sobre as obrigações salariais frente aos servidores e pagamento aos Íornecedores que estão em dia, em ordem,
inclusive da possibilidade de deixar saldo em caixa para o próximo ano de 2021, ao que se manifestaram os
Membros do Conselho parabenizando o senhor Presidente por sua atuação e zelo Írente a Administração
Pública; Tambem trouxe aos Membros do Conselho a informação da Assinatura do Contrato para fornecimento

dos relógios digitais a serem instalados na cidade de Campinas, cuja licitaçio percoreu anos em discussâo,
seja administrativamente seja judicialmente, entretanto salientou que valu a pena a discussão pois serviu para
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e atualizar as rnformaçÕes no campo da tecnologia também. Salientou que a
vencedora foi a empresa JCDECAUX D0 BRASIL, empresa idônea e com tecnologia moderna que em razão da
assinatura do contrato com esta empresa vencedora da LicitaÉo a SETEC, terá em seu Íavor a outorga inicial
contratual e a outorga mensal que virá de encontro às necessidades da Autarquia e reequilibrará a s Íinanças da
Setec. Tal notícia fez com que os membros do Conselho Deliberativo a acolhessem com admiração e felicidade
concluida com sucesso. Parabenizaram o senhor
uma vez que a situação já se anastava por anos e enÍim
pela
Presidente
dedicação e competência à frente daÁd
da Setec. lsto posto, nada mais havendo a
presença
io e a
de todos, encerrando a reunião cuja
tratar o senhor Presidente agradeceu
Ata vai assinada por mim
io R.B.Curcio), que redigi, digitei e secretariei, juntamente
Membros do Conselho
com os
aprimorar os equipamentos
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