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SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS, REALIZADA

DA

Aos vinte e seis dias do mês de março de 2021, às 9h30min (nove horas e trinta minutos) na Sala de
Reuniões da Presidência da SETEC-SERVIÇOSTÉCNICOSGERAIS,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 ANDRÉASSADMELLO,a senhora JANAINA
DESOUZABRITONOVAES,Diretora Administrativo Financeira, o Sr. DIRCEUPEREIRAJUNIOR,Diretor Técnico
Operacional, o senhor MARCELOLUIZ FERREIRA- Gerente Financeiro
e compareceram os senhores
Membros do Conselho Deliberativo da Setec-Serviços Técnicos Gerais, a saber o senhor EDMARIODOS
SANTOS- Representante Titular da Prefeitura Municipal de Campinas, o senhor JOSE AUGUSTOCESAR
CAROlA - Representante Titular da Aeac - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas, o
senhor LESTERJACOMIN- Representante Titular do Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo;
o Senhor EDVALDODESOUZAPINTO- Representante Titular da Acic - Associação Comercial e Industrial de
Campinas; verificando a ocorrência de quórum previsto em Lei, cumprimentando a cada um dos
Conselheiros presentes e dando boas vindas a todos declarou aberta a 3a (terceira) Reunião referente ao
exercício de 2021 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 fevereiro de
2021; 111-) Assuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhor Presidente confirmou com os senhores
Conselheiros o teor da Ata da 2a. (segunda) Reunião referente ao mês de fevereiro de 2021 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 fevereiro de
2021, 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 total de R$4.557.073,96 Despesa Total de -R$-4.639.076,05, resultando em um deficit financeiro da ordem de R$82.002,09. Neste quadro, as fontes geradoras das receitas orçamentárias assim se consolidaram : R$3.763.551,17, sendo R$-1.996.876,17, referentes a Receita Funerária; R$-1.351.204,44 Receita Solo
Público -R$-321.167 ,83 Receita Cemitérios- R$-94.302,73; Outras Receitas; As despesas Orçamentárias
assim se comportaram R$-3.813.346,68, Despesas com Pessoal Civil-R$-2.914.227,37; Despesa de
Custeio-R$-828.141,46; Despesas com Material de Revenda - R$-70.977,85; Investimentos -R$--OO,OO.--;
111) Dando prosseguimento à Reunião, o senhor Presidente passou a tratar de assuntos gerais,
disponibilizando a todos os presentes a oportunidade de se manifestar sobre outros temas de interesse da
Autarquia se assim entendessem. Os membros do Conselho neste momento declinaram por não terem
mais nada a acrescentar ou discutir na presente reunião. Não havendo outros assuntos a serem tratados,
manifestaram-se os senhores conselheiros, como sempre enaltecendo a atitude e o compromisso do
Praça Voluntários de 32. s/na - Bairro Swift

CEP

13041 - 900

CAMPINAS

l~\.r

.:1

SP

Fone: (19) 37346134,37346135.37346136.37346137
Fax (19)37346139
site: www.carnpinas.sp.qov.br/setec
e-rnail: seteCjurídica@setec.sp.gov.br

u

I'

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

PREFEITURA

\IIU"iICIPAL

DE CAMPINAS

senhor Presidente da Setec especialmente em continuar a fazer cumprir as normas da O.M.S., nesta
Autarquia alem das determinações legais vigentes e que o caso requer. Isto posto, o senhor Presidente
agradeceu a c ~.b0m. ç- ,~.~POiOe a presença de todos, encerrando a reunião cuja Ata vai assinada por
mim
\.'
,(Sérgio R.B.Curcio), que redigi, digitei e secretariei, juntamente com os demais
Membros do ~~lhO'
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André Assad Mello
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\/
..•..••..•.....

\

L·i

Jose Augusto Cesar Cardia

Praça Voluntários de 32, s/n? - Bairro Swift
CEP: 13041 - 900
CAMPINAS
SP
Fone: (19) 37346134,37346135,37346136,37346137
Fax (19)37346139
site: www.campinae.sp.qov.br/seteo
e-rnail: seteCjurídica@setec.sp.gov.br

""'.

'

'"

Lester Jaéornin

2

