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REUNIÃO N° 5 DA COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO 
CAMPUS DE VILHENA 

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis 
horas, na sala da Direção do Campus da UNIR de Vilhena, reuniram-se para a quinta 
reunião da Comissão de Orçamento e Finanças do Campus de Vilhena, designada pela 
Ordem de Serviço n° 020/2016/DCV/UNIRNILHENA, os seguintes membros: Adelmo 
Pedro de Oliveira Junior, Cana Barbosa Torres de Souza, Cláudia Justus Tôrres Pereira, 
Fábio dos Santos Freitas, Jorge Arturo Villena Medrano, Josias Kippert, Leciandra Doring 
Lauros, Maíra Carneiro Bittencourt Maia, Robério Ferreira Afonso, Ronie Peterson 
Silvestre e Sandro Adalberto Colferai. A Presidente, Leciandra Doring Lauros, informou 
que encaminhou aos membros planilhas individuais contendo o saldo correspondente a 
cada departamento, para que seja realizado o controle dos gastos. Informou também que 
não fixará um calendário para as reuniões da Comissão durante o ano de 2017 e que as 
reuniões serão convocadas conforme a necessidade. Salientou da importância de se criar 
um espaço na página do Campus de Vilhena, onde serão publicadas as atas das reuniões 
e alguns documentos para download. Informou ainda que, o membro que alcançar três 
ausências não justificadas será substituído na Comissão, assim como ocorreu com os 
membros Marcus Fernando Fiori do DEJOR e Francisco Emanuel Silveira do DEAD, que 
na última reunião foi substituído pelo Docente Ronie Peterson Silvestre. Informou que, a 
partir desta data, a Técnica Administrativa Cana Barbosa Torres de Souza representará a 
Coordenação de Patrimônio e a Docente Maíra Carneiro Bittencourt Maia, representará, 
junto ao Docente Sandro Adalberto Colferai, o Departamento de Jornalismo, em 
substituição ao membro Marcus Fernando Fiori. As portarias de inclusão dos novos 
membros já foram solicitadas e serão publicadas nos próximos dias. A Presidente 
informou que encaminhou aos membros, um e-mail solicitando as demandas referentes a 
mobiliário, visto que existe ata de registro de preço prestes a vencer. A presidente 
apresentou o Plano de Ação 2017, elaborado pelos membros e formatado pela presidente 
da Comissão e em seguida passou a voz aos membros. O membro Jorge Arturo Viliena 
Medrano enfatizou a importância de nos reunirmos para planejar e realizar aquisições da 
melhor maneira possível e comentou sobre as funções da Comissão. O membro Josias 
Kippert apresentou suas dúvidas a respeito da Instrução Normativa n° 017, sobre o 
processo de aquisição de bens/serviços. O membro Sandro Adalberto Colferai e o 
membro Ronie Peterson Silvestre compartilharam das dúvidas e questionamentos do 
membro Josias Kippert. O membro Robério Ferreira Afonso e o membro Fábio dos Santos 
Freire esclareceram as dúvidas pertinentes. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 
encerrada a reunião às dezessete horas, que, para constar, eu, Leciandra Doring Lauros, 
Presidente da Comissão, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pelos demais 797 
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