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Camaçari, 07 de agosto de 2013. 
 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS 
 

Ao dia 07 do mês de agosto do ano de 2013, às 13 horas, membros da 

Comissão de Diárias e Passagens do IFBA Campus Camaçari estiveram 

reunidos na Sala de Professores da instituição, sob a coordenação de Luciene 

Carvalho, presidente da comissão, para deliberarem sobre as solicitações por 

servidores de diárias e passagens. Estiveram presentes Claudia Galante, 

Luciene Carvalho, Luís Claudio Lima e Vigna Nunes Lima. Foram analisadas 

três solicitações: Marcelo Vera Cruz Diniz, Evento: SBGames 2013, Situação: 

indeferido baseado no Artigo 12 do regulamento. Ana Paula Trocoli da Silva: 

deferido, Evento: Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, Situação: 

deferido. Alex Souza Ivo: Evento: 3º Seminário Internacional “O mundo dos 

Trabalhadores e seus Arquivos, Situação: Indeferida, Trabalho não aceito. 

Houve ainda análise da solicitação da servidora Andréia Santos Ribeiro Silva, 

que foi desconsiderada por ser direcionada a PRPGI e não ao campus. Após a 

análise das solicitações, foram discutidos os passos presentes no formulário e 

ficou como sugestão que o primeiro passo fosse “dar entrada no protocolo”. 

Outra sugestão dada ao formulário foi a diferenciação do formulário interno e 

externo. Decidiu-se que todos iriam trazer sugestões na próxima reunião. Vigna 

sugeriu que só fossem recebidos os documentos que tivessem seguido os 

trâmites corretamente. Luiz trouxe para reunião um relatório de diárias e 

passagens já realizadas e afirmou que montaria um gráfico para sistematizar 

tais informações. Foi decidido também que a reunião da Comissão de Diárias e 

Passagens será mensal. A próxima reunião foi agendada para o dia 14 de 

agosto de 2013. Nada mais havendo para tratar no momento, a presidente da 

comissão encerrou a reunião e a presente Ata. Para fins de direito, segue a Ata 

devidamente assinada. 
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