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Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e treze reuniu-se pela primeira vez, na sala do 

NUPEC, a Comissão de Diárias e Passagens, representada pelas servidoras Luciene Santos Carvalho, 

Ana Paula Miranda Guimarães, Vigna Nunes Lima e Milena Vergne de Abreu Oliveira e Sousa, 

substituindo o servidor Luis Cláudio Silva Lima, para a avaliação dos processos nº 085/2013 - 

Interessado: Fábio Amorim Galeão, nº 150/2013 – Interessado: Sérgio Renato Souza, nº 110/2013 – 

Interessada: Larissa Sauane Melquiades da Rocha Pereira, nº 154/2013 – Interessada: Taíse de Jesus 

Chates. Os processos de números 110/2013, 150/2013 e 154/2013 foram, os três, deferidos por 

unanimidade por respeitarem os artigos do regulamento da Comissão e por estarem, os eventos 

solicitados, alinhados com as atribuições dos servidores em questão. O processo de número 

085/2013, foi indeferido por unanimidade de acordo com os artigos 05 e 12 do regulamento. Ao final 

da reunião, ficaram agendadas duas reuniões da Comissão. Uma no dia 24/07/2013 às 14h30min 

para revisão do regulamento e devidos ajustes em seus artigos, e outra no dia 07/08/2013 que 

marcará a periodicidade das reuniões da Comissão para a primeira semana de cada mês caso haja 

processo a ser analisado. Na ausência destes, a reunião estará cancelada. 

Nada mais havendo a tratar, Luciene Santos Carvalho, Presidente da Comissão deu por encerrada a 

reunião, da qual eu, Milena Vergne de Abreu Oliveira e Sousa, lavrei a presente ata, que, se achada 

conforme, será aprovada e assinada por todos os presentes.   

Camaçari , dez de julho de dois mil e treze. 

 

 

 

 

______________________________________ 

LUCIENE SANTOS CARVALHO                                   
 
______________________________________ 
ANA PAULA MIRANDA GUIMARÃES                      
 
______________________________________ 
MILENA VERGNE DE ABREU OLIVEIRA E SOUSA  
(Substituta de LUIS CLÁUDIO SILVA LIMA)  
  
______________________________________ 
VIGNA NUNES LIMA                                                    
 

 


