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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

Ata da 49ª sessão da Câmara de Polí�ca de Pessoal e Modernização (CPPMA) do Conselho Superior de
Administração (CONSAD) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

Aos 13 dias do mês de março do ano de 2019, às 14 horas e 30 minutos, em sua sede na Avenida
Presidente Dutra 2965, Bairro Centro, Porto Velho/RO, realizou-se a quadragésima nona reunião da
Câmara de Polí�ca de Pessoal e Modernização Administra�va do Conselho Superior de Administração da
Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência da conselheira Walterlina Barboza Brasil e
contou com a presença dos conselheiros: Humberto Hissashi Takeda, João Gilberto de Souza Ribeiro,
Joliza Chagas Fernandes, Leonardo Severo da Luz Neto, na suplência de Marlene V. dos Santos Arenas,
Marlos de Oliveira Porto, na suplência de Fernanda Bay Hurtado, Maurício Silva de Souza e Wilma Suely
Ba�sta Pereira. 1. Informes: foi apresentado um comunicado da SECONS aos conselheiros, cujo teor
refere-se a orientaçoes aos mesmos quanto ao trâmite de processos no SEI, bem como acerca da
operacionalização da SECONS. O secretário dos Conselhos Superiores, Juraci Magalhães Rodrigues,
informou que o referido documento fora enviado por email a todos os conselheiros. Todos os presentes
se comprometeram a colaborar para o atendimento aos procedimentos e aos prazos estabelecidos. 2.
Processo: 99955790.000002/2019-37, Parecer: 1/2019/CAMPPMA/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
, Assunto: Proposta de resolução que disciplina o uso de carros oficiais pela UNIR, Interessado:
Coordenação de Serviços Gerais - Manoel Alípio Borges da Costa, Relator (a): conselheira Walterlina
Barboza Brasil, Decisão: a câmara por unanimidade acompanha o parecer em tela, cuja relatora é de
parecer favorável. 3. Processo: 99955850.000043/2018-91, Parecer:2/2019/CAMPPMA/CONSAD/
CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Assunto: Indicação do nome do servidor Francisco José Pereira Lima "Ceará"
para o Teatro do Campus de Porto Velho, Interessado: Alexandre Henrique Pereira Rocha, Relator (a):
conselheira Walterlina Barboza Brasil, Decisão: a câmara por unanimidade acompanha o parecer em tela,
cuja relatora é favorável ao encaminhamento da matéria à PROCEA para realização de consulta à
comunidade nos termos indicado pelo DArtes. A Câmara ainda faz a seguinte emenda: "Que a consulta
referida na ata do DArtes, documento 0081832, inclua também o nome do servidor Francisco José
Pereira Lima, o 'Ceará'". 4. Processo: 999119600.000025/2018-96 / 999119600.000100/2018, Parecer:
519/CPPMA, Assunto: Minuta de Resolução – Professores do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, Interessado: Pró-Reitoria de Administração, Relator: conselheiro Conselheiro Humberto
Hissashi Takeda, Decisão: a câmara por unanimidade acompanha o parecer em tela, cujo relator é de
parecer favorável.Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrada a reunião, da
qual, para constar, eu, Juraci Magalhães Rodrigues, secretário dos Conselhos Superiores, lavrei a presente
ata que, lida e aprovada, será assinada eletronicamente por mim e pela presidente.

Documento assinado eletronicamente por JURACI MAGALHAES RODRIGUES, Secretário(a), em
26/03/2019, às 11:02, 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 WALTERLINA BARBOZA BRASIL, Presidente, em
26/03/2019, às 20:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0095618 e
o código CRC E3E4B492.
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