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Arl

on 4..(oumu) ReunÁo OnotnÁnn Do ANo DE 2.02'l oo Conseuo DELlaeRArvo oe
Serec - Senuços TÉcNrcos GERArs, REALTZADA EM 29 oe nenrL os 2.021.

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021, às th3Omin (nove horas e trinta minutos) na Sala de
Reuniões da Presidência da SErEc.SERvtÇos TÉcNrcos GERArs, com endereço na Praça Voluntários de 32
s/no., Bairro Swift, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo, atendendo à convocação Íormal e
regulamentar, onde se encontravam presentes o senhor Presidente ANoRÉ AssAo MELLo, a senhora
DE

Jnrltrn

SouzA BRtÍo Novles, Diretora Administrativo Financeira, o Sr, Drncru PERETRA JuNroR, Diretor Técnico

Operacional, o senhor MlnceLo Lutz

FERRETRA

-

Gerente Financeiro e compareceram os senhores

lVembros do Conselho Deliberativo da Setec-Serviços Técnicos Gerais, a saber

o senhor

PAULo RrBErRo

oos sANÍos FrLHo - Representante Titular da Prefeitura Municipal de Campinas, o senhor JosE AuGUsTo
CESAR CARDIA - Representante Titular da Aeac - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas, o
senhor LESTER JAcot',tn - Representante Titular do Ciesp - Centro das lndústrias do Estado de São Paulo;
o Senhor EovlLoo oE SouzA PrNTo - Representante Titular da Acic - Associação Comercial e lndustrial de

oconência de quórum previsto em Lei, cumprimentando a cada um dos
Conselheiros presentes e dando boas vindas a todos declarou aberta a 4'(quarta) Reunião referente ao
exercicio 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,
inÍormando a todos a seguinte ordem do dia : l) - Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior; ll)
Campinas; verificando

a

-

Análise e Deliberação quanto a aprovação dos Balancetes Financeiros e Oçamentários de m arço de 2021;
lll.) Análise e Aprovação do BALANÇO REFERENTE AO EXERCÍCrc DÉ 2020; lV). Análise e
julgamento do processo administrativo Setec no. 35012020
fuÉo dê maquinários/baixa de
patrimônio da Setec; V). Assuntos Gerais; 2) - Na sequência, o senhor Presidente conÍirmou com os
senhores Conselheiros o teor da Ata da 34. (terceira) Reunião referente ao mês de março de 2021 que, lida,
foi aprovada por unanimidade; 3)- Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a tratar do item ll da Pauta de
Reuniã0, franqueando a palavra ao senhor Marcelo Luiz Ferreira, Gerente Financeiro, para que

-

apresentasse os resultados dos Balancetes Financeiros e Orçamêntários do mês de março de 2021,
ficando à disposição para elucidar dúvidas e ou responder questionamentos dos senhores Conselheiros,
Após demonstraçã0, análise e comentários, posto em votação, foram aprovados por unanimidade, os
Balancetes Financeiros e Orçamentários declinados, com uma receita lotal
R$-7.009.780,80
Despesa Total de -R$-5.388.818,96, resultando em um superavit financeiro da ordem de R$-1.620.9ô1,84.
Neste quadro, as fontes geradoras das receitas orçamentárias assim se consolidaram : R$-4.437.218,73,

de

sendo R$-2.947.872,22, reÍerenles a Receita Funerária ; RÇl.027.742,87 Receita Solo Público -R$39ô.222,36 Receita Cemiterios- R$65,381,28; Outras Receitas; As despesas oçamentárias assim se
comportaram: R$-4.620.855,91, Despesas com Pessoal Civil-R$-2.690,735,1 1; Despesa de Custeio-R$1.652.110,62; Despesas com Material de Revenda - R$-265.861,18; lnvestimenlos -R$-12.149,00,-; lll)
Dando prosseguimento à Reuniã0, o senhor Presidente passou a tratar da Análise e Aprovação do
BALANçO REFERENTE A0 EXERCIC|o DE 2020, disponibilizando a todos os presentes a oportunidade
de se manifestar acerca do balanço e dos resultados que foram amplamente demonstrados, detalhados
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pelo senhor. Gerente da Divisão Financeira desta Casa, especialmente quanto ao 'BALANÇO
0RÇAMENTARTo',- "BALANÇ0 FTNANCETR0'- DEM0NSTRAÇÃo DAS VARrAÇÔES PATRTM0NTAtS',
E "BALANÇO PATRIMONIAL" ao Íinal, após questionamentos e devidas explicaçôes e demonstraçoes de
praxe, os membros do Conselho, em seguida à votação, por unanimidade APROVARAM o BALANÇO

- Prosseguindo, o senhor Presidente trouxe à baila a análise
processo
do
administrativo Setec n". 350/2020, que versa sobre furto de maquinános no Cemitério dos
Amarais e respectiva baixa de patrimônio, esclarecendo aos presentes que foi instaurada Sindicância para
apuração dos fatos por meio da Portaria n0.03 de 04 de março de 2020, peneguindo todos os trâmites
legais, com principio da ampla defesa e do contraditório concedido a todos nos termos da Constituição
Federal, todavia, não se apurando o autor do furto, opinou a Comissáo Sindicante pelo Arquivamento do
feito. Tais fatos Íoram expostos aos lVembros da Comissão à lume dos autos, que entenderam por ratiÍicar
a decisão da Comissão e do Senhor Presidente desta Autarquia pelo que o Íeito será, após os tramites de
praxe, arquivado nesta Casa.- V) 0 senhor Presidente, dirigiu-se aos membros do Conselho a Íim de que
REFERENTE AO EXERC|CIO DE 2020.; lV)

se manifestassem sobre outros temas de interesse da Autarquia se assim entendessem.

0s membros

do

Conselho neste momento declinaram por nâo terem mais nada a acrescentar ou discutir na presente
reunião. Não havendo outros assuntos a serem tratados, maniÍestaram-se os senhores conselheiros, como
sempre enaltecendo a atitude e o compromisso do senhor Presidente da Setec especialmente em continuaÍ
a fazer cumprir as normas da 0,M,S., e demais determinações legais que o caso requer. lsto posto, o
senhor Presidente agradeceu a colaboração,^ apoio e a presença de todos, encerrando a reunião cuja Ata

vai assinada por

mim

juntamente com os demais

li I \.

(Sérgio R.B.Curcio), que redigi, digitei

lt/erbrol[o Conselho.
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