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OnotuÁnn Do ANo DE 2.020 Do CoNSELHo
Senvrços TÉcNtcos GeRnts, ReattznDA EM 21 oE DEzEMBRo DE

12,.(oÉcrr',re sEGUNDA) REUNTÃo

DeLraennrvo DA SETEc
2.020.

-

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2020, às th30min (nove horas e trinta minutos) na Sala
de Reunrões da Presidência da SEÍEc-SERVtços TÉcNtcos GERAls, 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
rrLno, a senhora JANATNA DE SouzA BRrTo NovAEs, Diretora Administrativo Financeira, o Sr. DtRceu
PERETRA JuNroR, Diretor Técnico 0peracional, o senhor MARCELo Lurz FERRETRÁ - Gerente Financeiro
e compareceram os senhores l\4embros do Conselho Deliberativo da Setec-Serviços Técnicos Gerais,
a saber o senhor Eonlnro Dos SANÍos - Representante Titular da Prefeitura Municipal de Campinas, o
senhor JosE AuGUsTo CEsAR CARDTA - Representante Titular da Aeac - Associação dos Engenheiros e
Representante Titular do Ciesp
Arquitetos de Campinas, o senhor LESTER JAcoMrN
Centro das

-

-

de São Paulo; a Senhora ADRTANA MARIA GARAVEILo FArDrcA FLosr Titular da Acic - Associação Comercial e lndustrial de Campinas; verificando a

lndústrias do Estado

Representante
ocorrência de quórum previsto em Lei, cumpnmentando a cada um dos Conselheiros presentes e
dando boas vindas a todos declarou abe(a a í24 (décima segunda) Reunião referente ao exercicio de
2020 do Conselho Deliberativo da Setec, convidando o Dr. Sérgio R. B. Curcio para SecÍetariaÍ os
traba hos Em seguida, o senhor Presidente destacou os assuntos a serem tratados, informando a
todos a seguinte ordem do dia . l) - Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anteÍior; ll) - Análise e
Deliberação quanto a aprovaçáo dos Balancetes Financeiros e Orçamentários de novembro de 2020;

lll-) Assuntos Gerais; 2)

-

Na sequência, o senhor Presidente confirmou com os

senhores

Conselheiros o teor da Ata da í 14. (décima primeira) Reunião reÍerente ao mês de novembro de 2020
que, lida, foi aprovada por unanimidade; 3) - Ato continuo, o Senhor Presidente passou a tratar do item
I da Pauta de Reuniã0, franqueando a palavra ao senhor Marcelo Luiz Ferreira, Gerente Fina

para que apresentasse os resultados dos Balancetes Financeiros e 0rçamentários do m
novêmbro de 2020, ficando à disposição para elucidar dúvidas e ou responder questionamentos

senhores Conselheiros. Após demonskaçâ0, análise e comentários, posto em votação, fo ram
aprovados por unanimidade, os Balancetes Financeiros e Orçamentários declinados, com uma
receita total de R$-3.861.669,29; Despesa Total de -R$-5,109.657,24, resultando em um déficit
flnanceiro da ordem de R$-1.247.987,95; com Receita Extra Orçamentária de R$-757.487,97
Despesa Extra-Orçamentária de R$-766.952,00. Neste quadro, as fontes geradoras das receitas

e,

orçamentáras assim se consolidaram : R$-3.104.181,32, sendo R$-1.716.749,66, referentes a Receita
Funerária , R$-961.054,60 Receita Solo Público -R$-353.780,50 Receita Cemitérios- R$-72.596,56
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Outras Receitas, As despesas 0rçamentárias assim se comportaram: R$-4.342.705,24; Despesas com
Pessoal Civil-R$-2.739.397,01, Despesa de Custeio-R$-1 ,271 .002,53; Despesas com Material de
Em seguida o Senhor Presidente
Revenda R$-328.104,70; lnvestimentos -R$- 4.201,00.--;

lll)

-

passou a tratar de assuntos gerais, d isponibilizando a todos os presentes a oportunidade de se
maniÍestar sobre oukos temas de interesse da Autarquia se assim entendessem. Não houve outros
assuntos a serem tratados, manifestaram-se os senhores conselheiros, como sempre enaltecendo a
atitude e o compromisso do senhor Presidente da Setec especialmente em continuar a Íazer cumprir as
normas da 0.M.S., nesta Autarquia alem das determinaçôes legais vigentes e que o caso requer. lsto
posto, nada mais havendo a tratar o senhor Presidente agradeceu a col aboraçã0,
lo a presença

de todos, encerrando
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