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REUNIÃO N° 2 DA COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO
CAMPUS DE VILHENA

Aos dezessete 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 segunda 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, Robério Ferreira Afonso e Sandro Adalberto Colferai, para
deliberarem sobre a elaboração do Plano de Ação 2017 e subsequentes. Na última
reunião da Comissão, a Presidente, Leciandra Doring Lauros, solicitou aos membros que
trouxessem para esta reunião as demandas de seu setor/departamento, inclusive as
decorrentes da realização de eventos que serão realizados no ano de 2017. O membro
representante do DELL entregou documento com as demandas solicitadas. A Presidente
criou uma planilha para ajudar na elaboração do Plano de Ação 2017 e informou que
enviará para o e-mail dos membros, para que preencham de acordo com as demandas
levantadas. O preenchimento poderá ser feito na forma de valores e/ou porcentagem, a
fim de facilitar a distribuição dos recursos. A presidente informou que em reunião com o
Diretor do Campus, ficou definido que cada departamento receberá R$ 3.000,00 (três mil
reais) de saldo do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP para utilizarem
durante o exercício financeiro de 2017. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada
a reunião às 11h115min, que, para constar, eu, Leciandra Doring Lauros, Presidente da
Comissão, lavrei a presqte 'ata que será assinada por mim, e pelos demais presentes.
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