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REUNIÃO N° 6 DA COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO 
CAMPUS DE VILHENA 

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas 
e trinta minutos, na sala da Direção do Campus da UNIR de Vilhena, reuniram-se para a 
sexta 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, Jorge Arturo Villena Medrano, 
Josias Kippert, Leciandra Doring Lauros, Robério Ferreira Afonso, Ronie Peterson 
Silvestre. A Presidente, Leciandra Doring Lauros, informou que os membros Fábio dos 
Santos Freitas e Maíra Carneiro Bittencourt Maia encontram-se de férias. Informou ainda 
que, o espaço da Comissão na página do Campus de Vilhena já encontra-se disponível, 
onde foram publicadas as atas das reuniões e alguns documentos para download, bem 
como Iinks para acesso às atas de registro de preços ativas. A presidente apresentou 
planilha com dados da execução do Plano de Ação 2017 e salientou da importância de 
realizarmos os processos de aquisição de bens/serviços a fim de utilizarmos os valores 
disponíveis, visto que já estamos entrando no segundo semestre e ainda não utilizamos 
nem a metade do saldo disponibilizado. Ao questionarmos à PROPLAN sobre a demora 
na autuação dos processos de compra, o servidor Edson Froes respondeu que além da 
escassez de servidores no setor, os recursos orçamentários encontram-se bloqueados no 
Sistema de Gestão de Orçamento da UNIR, impossibilitando a liberação de novos 
empenhos. A Presidente respondeu às perguntas feitas e em seguida passou à voz aos 
membros. O membro Josias e o membro Adelmo compartilharam suas dúvidas e 
questionamentos. O membro Jorge e o membro Robério esclareceram as dúvidas 
pertinentes. Os membros presentes na reunião deliberaram e decidiram estipular o prazo 
máximo de 31 de agosto de 2017, para que os chefes de departamento solicitem a 
aquisição de bens/serviços de capital e/ou custeio e que, não manifestando interesse por 
memorando/e-mail até o prazo estipulado, o saldo será remanejado conforme 
conveniência da Direção. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 
17 horas, que, para constar, eu, Leciandra Doring Lauros, Presidente da Comissão, lavrei 
a presente ata que será assinada por mim, e pelos demais presentes. 


