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Camaçari, 07 de abril de 2015. 

 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS 
 

Ao dia 07 do mês de abril do ano de 2015, às 10 horas, membros da Comissão de 
Diárias e Passagens do IFBA Campus Camaçari estiveram, sob a coordenação de 
Luciene Carvalho, presidente da comissão, para deliberarem sobre solicitação de 
diárias por servidores. Estiveram presentes Washington Bonfim, Claudia Galante, 
Luciene Carvalho e Milena Vergne. Foram analisadas as seguintes solicitações de 
diárias e passagens: (1) Sueli dos Santos Prazeres, processo número 046/2015, com 
destino a Ilhéus/BA,, para participar do evento IV Simpósio Internacional de Pesquisa 
em Educação da Matemática, de 29/06 a 01/07/2015; o processo foi indeferido de 
acordo com o Parágrafo Único, Artigo 1, pois a servidora estará em período de férias. 
(2) Klécia Elaine Ramos dos Santos, processo número 063/2015, com destino a Recife 
(PE), para participar do III Fórum Mundial de Educação Profissional e Técnica, de 26 a 
29/05/2015; o processo foi devolvido, faltando cópia do resumo do trabalho, aceite do 
trabalho a ser apresentado e programação do evento. (3) Ana Paula Trocoli da Silva, 
processo número 065/2015, com destino a Brasília (DF), para participar do curso 
Gestão Patrimonial; o processo foi deferido com pendência, faltando Certidão 
Trabalhista e com a observação de que a COFIC realizou o despacho antes do 
parecer desta comissão. A próxima reunião desta comissão ficou agendada para o dia 
05 de maio de 2015, às 10h30. Nada mais havendo a tratar, Luciene Santos Carvalho, 
Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião, da qual eu, Claudia Galante, 
lavrei a presente ata, que, se achada conforme, será aprovada e assinada por todos 
os presentes. 
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