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Ata da reunião da Comissão de Diárias e Passagens realizada no dia 10 de fevereiro de 2015, 
na sala da Coordenação de Estágios e Egressos, com a presença das senhoras Luciene 
Santos Carvalho (presidente), Cláudia Maria de Matos Galante e Milena Vergne de Abreu 
Oliveira e Sousa e dos senhores Alessandro Eduardo de Almeida Sousa e Washington Jorge 
Santos Bonfim. Aberta a sessão, foram analisados o processo 23285.000.033/2015 referente à 
servidora docente Maria Raidalva Nery Barreto, o processo 23285.000.361/2014 referente à 
servidora técnica administrativa Manoela Sampaio Rezende, e o processo 23285.000.362/2014 
referente ao servidor técnico administrativo Fernando Franco Viana. Foram encontradas as 
pendências a seguir listadas para o processo 033/2015: ausência das assinaturas das chefias, 
da comprovação do aceite do trabalho, do comprovante de inscrição, das certidões negativas e 
do plano de reposição de aulas. Foi encontrada a pendência a seguir listada para os processos 
361/2014 e 362/2014: ausência das certidões negativas. Foi constatado para os processos 
361/2014 e 362/2014 a participaçao simultânea de servidores do mesmo setor no curso/evento, 
sendo então a aprovação dos processos em questão condicionada ao endosso/aceite da 
Diretoria Geral do Campus, tendo em vista a violação do disposto no Art. 10, inciso IV do 
Regulamento para Solicitação de Passagens e Diárias do Campus Camaçari. Foi discutido, 
também, o término da vigência da Portaria 022, de 14 de abril de 2014, referente à constituição 
da Comissão de Diárias e Passagens, tendo a servidora Cláudia Maria Matos Galante 
expresssado o desejo de não mais participar da referida Comissão. Foi agendada a próxima 
reunião para o dia 07 de abril de 2015 às 9:00h, salvo demanda extraordinária que justifique 
reunião anterior à data prevista. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, 
Washington Jorge Santos Bonfim, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelos 
demais presentes. 


