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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 71ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTOS E FINANÇAS
(CAOF) DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO (CONSAD) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR)

1 No dia vinte e oito de março de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, iniciou-se na sala de reuniões, na Unir/Centro, a septuagésima primeira sessão extraordinária da
Câmara de Administração, Orçamentos e Finanças (CAOF) sob a Presidência do Conselheiro George Queiroga Estrela. Contou com a presença dos conselheiros Erasmo Carvalho vice-
presidente, Alex Alves Almeida, Jonas Cardoso, Petruz Luiz de Luna Pequeno e Walterlina Barboza Brasil. Também presentes o pró- reitor de planejamento Fabrício Donize  Ribeiro e o
técnico em assuntos educacionais, lotado na DPDI, Jadiael Rodrigues da Silva; 1. informes: A SECONS apresenta comunicado sobre procedimentos no SEI, prazos e ditames
regimentais. 2. Processo: 99955412.000003/2019-99, Parecer: 3/2019/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Assunto: Relatório de Gestão – 2018, Interessado: PROPLAN,
Relator: conselheiro Jonas Cardoso Decisão: A presidência solicitou urgência para matéria em virtude do prazo para sua entrega a órgão fiscalizador externo. Por unanimidade é
aprovada a urgência. a câmara, por 4 votos favoráveis e 2 abstenções, acompanha o parecer em tela, cujo relator é de parecer favorável. A conselheira Walterlina Brasil declara: “A
condição do relatório de gestão admi r-se como algo formal, não isenta a câmara ou os Conselhos Superiores a respeito da forma e conteúdo do planejamento posto em prá ca na
UNIR. ABSTENÇÃO: a abstenção decorre da condição de, como membro da câmara, desconhecer o teor do relatório. Havendo observado que havia essa convocação [a qual] foi notada
por mim nesta data. Não há opinião formada e confortável em relação ao conteúdo da votação, neste momento”. 3. Processo: 99955412.000001/2019-08, Parecer:
2/2019/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Assunto: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2019, Interessado: PROPLAN, Relator: conselheiro Petrus Luis de Luna Pequeno
Decisão: a câmara concede vista da matéria ao conselheiro Jonas Cardoso; 4. Processo: 9991020429.000004/2018-33, Parecer:
1/2019/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Assunto: Plano Anual de Auditoria Interna, Relator: conselheiro Alex Alves de Almeida, Interessado: AUDIN, Decisão: a
câmara, por 5 votos favoráveis e 1 abstenção, acompanha o parecer em tela, cujo relator é de parecer favorável; 5. Processo: 999119638.000003/2019-80 - Para ciência das providências
adotadas, Assunto: Bens Patrimoniais móveis doados pelo Ministério Público da União/MPT, Interessado: Campus de Ji-Paraná, Decisão: a câmara toma ciência das providências
adotadas para a recepção dos bens doados à UNIR. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Juraci Magalhães, secretário
dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada por mim e pelo presidente por todos assinada.
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Documento assinado eletronicamente por JURACI MAGALHAES RODRIGUES, Secretário(a), em
28/03/2019, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GEORGE QUEIROGA ESTRELA, Presidente, em
28/03/2019, às 19:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0100543 e o código CRC 9B880288.
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