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ENCAMINHAMENTO CANOA 

Com base no Art. 1º da Resolução ConsUni nº 145, de 4 de dezembro de 2014, a Comissão de 

Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) reuniu-se no dia 8 de junho de 2017, na Sala 

de Reuniões da Reitoria, 1º andar, Torre I, Bloco A , em sua II reunião ordinária de 2017, na 

presença dos membros: Dácio Roberto Matheus, presidente em exercício; Annibal Hetem Júnior, 

diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Bruno da 

Rocha Rodrigues Costa, representante discente de graduação; Júlio Blumetti Facó, pró-reitor de 

administração; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante suplente dos técnicos 

administrativos; Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 

Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-reitor de planejamento e desenvolvimento 

institucional. Ausências justificadas: Edson Pinheiro Pimentel, Centro de Matemática, 

Computação e Cognição (CMCC); Giorgio Romano Schutte, representante dos docentes. 

Ausentes: Ana Cláudia Andreotti, representante discente de pós-graduação. Não votantes: José 

Carlos Dugo, pró-reitor adjunto de administração; José Viana dos Santos Junior, assistente em 

administração da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Natália 

Paranhos Caoduro, assistente em administração da Divisão de Conselhos da Secretaria-Geral e 

Soraya Cordeiro, secretária-geral. Havendo quórum, a reunião teve início às 14h13, sob 

presidência do professor Dácio Roberto Matheus, e fim às 16h55.  

 

Boletim Orçamentário 2016 e Relatório orçamentário bimestral  

 

Nesta reunião apresentou-se o primeiro Relatório orçamentário bimestral em atendimento ao que 

dispõe a o Art. 4º da Resolução ConsUni nº 176. O referido Relatório será elaborado 

bimestralmente pela Propladi e Proad e divulgado no site da Propladi e no dessa Comissão. A 

reunião contou inicialmente com a apresentação do Boletim Orçamentário do exercício de 2016, 

pelo professor Vitor Marchetti, Boletim esse que será apresentado e discutido em audiência 

pública, a ser realizada no próximo dia 14 de junho de 2017, no Bloco A, auditório A-112-0, às 

14h.  Esse Boletim configura-se em um resumo das execuções orçamentárias em 2016, já 

informadas ao Tribunal de Contas de União, por meio do Relatório de Gestão da UFABC de 

2016. Em seguida, foi feita a apresentação do primeiro relatório parcial informativo de acordo 

com a mencionada Resolução. Trata-se de Relatório dinâmico em função das alterações dos 

valores ao longo do tempo. O relatório apresentou limites, contingenciamentos, bloqueio e 

créditos orçamentários. Após a apresentação do relatório, houve propostas de alteração de 

formato, considerações acerca do processo de elaboração e distribuição do orçamento e 

aprimoramento que serão adotados nas edições dos próximos relatórios. Tanto o Boletim 

Orçamentário quanto o relatório parcial serão disponibilizados nas páginas da CANOA e da 

Propladi.  Ainda, ao ConsUni será dado um informe acerca da divulgação do Relatório nas 

páginas desta Comissão e da Propladi. 

 

 

 


