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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS 
 
 

 
Ao dia 09 do mês de março do ano de 2016, às 11 horas, membros da Comissão de 
Diárias e Passagens do IFBA Campus Camaçari estiveram reunidos, na sala da 
Diretoria de Ensino, sob a coordenação de Luciene Carvalho, presidente da comissão, 
para deliberarem sobre solicitação de diárias e passagens por servidores. Estiveram 
presentes Ana Paula Trocoli da Silva, Claudia Galante, Luciene Carvalho e Milena 
Vergne. Foram analisadas as seguintes solicitações de diárias e passagens: (1) Luís 
Claudio Silva Lima, processo número 210/2016-06, para participar do Curso Gestão e 
Fiscalização de Contratos, de 27 a 29 de abril de 2016, em Fortaleza (Ceará); 
processo aprovado com ressalvas, faltando anexar as três certidões negativas (INSS, 
FGTS e Trabalhista), programação do curso dia a dia e inscrição. (2) Liamar 
Francisco, processo número 225/2016-66, para participar do evento Visita Técnica Os 
Sertões, em Canudos (BA), de 03 a 05 de maio de 2016; processo aprovado com 
ressalvas, faltando cópia do projeto e programação dia a dia da visita. (3) Nivea de 
Santana Cerqueira, processo número 227/2016-55, para participar do evento Visita 
Técnica Os Sertões, em Canudos (BA), de 03 a 05 de maio de 2016; processo 
aprovado com ressalvas, faltando cópia do projeto, programação dia a dia da visita e 
preenchimento da ficha completa. A servidora Nivea de Santana Cerqueira encontra-
se com solicitação de afastamento para mestrado em trâmite na instituição; em caso 
de liberação e a servidora encontrar-se afastada no período da viagem, o processo 
estará automaticamente indeferido. (4) Vigna Nunes Lima, processo número 
228/2016-08, para participar do evento Visita Técnica Os Sertões, em Canudos (BA), 
de 03 a 05 de maio de 2016; processo aprovado com ressalvas, faltando preencher a 
ficha completa e programação dia a dia da visita. (5) Cledson Mesquita Santos, 
processo número 230/2016-79, para participar do evento Visita Técnica Os Sertões, 
em Canudos (BA), de 03 a 05 de maio de 2016; processo aprovado com ressalvas, 
faltando cópia do projeto, programação dia a dia da visita e preenchimento da ficha 
completa. (6) Ana Paula Trocoli da Silva, processo número 108/2016-01, para 
participar do Curso Gestão Patrimonial, de 11 a 15 de abril de 2016, em Brasília (DF); 
processo aprovado com ressalvas, faltando entregar a programação dia a dia do 
evento. A servidora Ana Paula Trocoli, componente desta comissão, não participou da 
avaliação do processo 108/2016-01. Além das análises dos processos supracitados, 
decidiu-se por convidar , via e-mail a ser enviado pela Presidente da Comissão, 
interessados em participar da nova comissão a ser formada, a partir de abril de 2016, 
devido à solicitação de saída dos membros Ana Paula Trocoli da Silva, Claudia 
Galante, Luciene Carvalho, Milena Vergne e Washington Bonfim. A próxima reunião, 
agendada para o dia 05 de abril de 2016, às 10 horas, já contará com a presença dos 
novos membros. Nada mais havendo a tratar, Luciene Carvalho deu por encerrada a 
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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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Luciene Carvalho 
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