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REUNIÃO N° 4 DA COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO 
CAMPUS DE VILHENA 

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala 
da Direção do Campus da UNIR de Vilhena, reuniram-se para a quarta reunião da 
Comissão de Orçamento e Finanças do Campus de Vilhena, designada pela Ordem de 
Serviço no 020/2016/DCV/UNIRNILHENA, os seguintes membros: Cana Barbosa Torres 
de Souza, Cláudia Justus Tôrres Pereira, Josias Kippert, Leciandra Doring Lauros, 
Richele Timm dos Passos da Silva, Robério Ferreira Afonso, Ronie Peterson Silvestre e 
Sandro Adalberto Colferai, para deliberarem sobre a elaboração do Plano de Ação 2017 e 
subsequentes. Os Membros Adelmo Pedro de Oliveira Junior, justificou sua ausência. Na 
última reunião da Comissão, a Presidente, Leciandra Doring Lauros, encaminhou aos 
membros uma planilha para que fosse preenchida com as demandas do departamento/ 
setor, inclusive com as demandas oriundas da realização de eventos. A presidente utilizou 
a reunião agendada para a data de hoje para recepcionar os planos dos setores e tirar 
dúvidas sobre o preenchimento da planilha Os membros representantes dos 
departamentos de Ciências Contábeis, Jornal smo, Letras e Pedagogia apresentaram 
suas demandas, que serão adicionadas numa única planilha. O representante do 
Departamento Acadêmico de Administração entrou em contato com a presidente da 
comissão, informando que enviará as demandas referentes ao departamento ainda na 
data de hoje. E na próxima reunião da Comissão, que acontecerá no dia 15 de dezembro 
de 2016, a presidente da Comissão apresentará o saldo disponível para o Campus, 
conforme informações que deverão ser repassadas pela Diretoria de Planejamento, 
Desenvolvimento e Informação - DPDI. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada 
a reunião às 10 horas e 15 minutos, que, para constar, eu, Leciandra Doring Lauros, 
Presidente da Comissão; lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pelos demais 
presentes. 
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