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REUNIÃO N° 1 DA COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO
CAMPUS DE VILHENA

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala
da Direção do Campus da UNIR de Vilhena, reuniram-se para a primeira reunião da
Comissão de Orçamento e Finanças do Campus de Vilhena, designada pela Ordem de
Serviço n° 020/2016/DCV/UNIRIVILHENA, os seguintes membros: Cláudia Justus Tôrres
Pereira, Fábio dos Santos Freitas, Jorge Arturo Villena Medrano, Josias Kippert,
Leciandra Doring Lauros, Marcus Fernando Fiori, Robério Ferreira Afonso e Sandro
Adalberto Colferai, para deliberarem sobre a elaboração do Plano de Ação 2017 e
subsequentes. A presidente da comissão, a servidora Leciandra Doring Lauros justificou a
necessidade de planejamento com antecedência a elaboração do Plano de Ação 2017 e
relembrou a importância da criação desta Comissão e o quanto é essencial a participação
dos setores e departamentos no planejamento das ações para os próximos anos. A
presidente da Comissão expôs o Plano de Ação 2015 e 2016, demonstrando erros e
acertos em sua elaboração e apresentou planilhas de controle orçamentário de Campus
no ano de 2016. Os membros fizeram perguntas à presidente da comissão, que foram
respondidas prontamente, bem como para os demais membros que se prontificaram a
responder. A Presidente solicitou aos membros que na próxima reunião, eles deverão
informar a esta comissão quais eventos serão realizados pelo seu setor/departamento
para o ano de 2017. A comissão definiu que as próximas reuniões serão às quintas-feiras
às 10 horas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às onze horas e
10 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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