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ATOS DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Portaria nº 439, de 12 de setembro de 2007.

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 26, inciso VIII, da Lei Complementar n.º 75, de 20/5/1993, e
considerando o disposto na Portaria PGR/MPU n.º 94, de 14/3/2007, resolve:

Art. 1º O art. 4º da Portaria PGR/MPU n.º 94/2007, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 4º Nos concursos  de remoção serão observados os seguintes
critérios, para fins de classificação e, se for o caso, desempate:

a) tiver maior tempo de serviço no respectivo cargo;
b) tiver maior tempo de serviço em cargo de provimento efetivo no

Ministério Público da União;
c) tiver maior tempo de serviço público federal, somado ou ininterrupto;
d) tiver maior número de dependentes econômicos registrados em seus

assentamentos funcionais; e
e) tiver maior idade.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA
Procurador-Geral
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Portaria nº 59, de 17 de setembro de 2007.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, V e VI, da Portaria 485,
de 20 de agosto de 2004, e considerando o que dispõem os artigos 58, inciso III, e 67,
caput, da Lei nº 8.666/93, resolve:

Art. 1º Designar a servidora JANAÍNA OLIVEIRA DE SOUSA, matricula
nº 10819, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Fundamentação (dispositivo legal): artigo 58, inciso III, e 67, caput, da Lei
n. º 8.666/93.

Contratada: PORTAL JURÍDICO COMERCIAL DE LIVROS LTDA
Nota de empenho: 2007NE000233
Objeto: Fornecimento de materiais bibliográficos, existentes no mercado

nacional e estrangeiro destinados a compor o acervo bibliográfico da ESMPU, durante
o exercício de 2007.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais da fiscal acima referida, as
funções serão exercidas pela servidora ADRIANA RIBEIRO FERREIRA TOSTA,
matrícula nº 9818.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria nº 60, de 20 de setembro de 2007.

Estabelece normas e procedimentos para o controle e a utilização do
Sistema de Telefonia Fixa no âmbito da ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO (ESMPU).

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições conferidas pelas Portarias PGR nº 485, de 20 de
agosto de 2004 e nº 248, de 13 de junho de 2006,

Considerando a Portaria MPF nº 588, de 25 de outubro de 2006, que
dispõe sobre a utilização, manutenção e controle do Sistema de Telefonia fixa e
móvel, no âmbito do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL;

Considerando a Portaria PR/DF nº 77, de 01 de agosto de 2007, que altera
o sistema de senha telefônicas no âmbito do Edifício-Sede da PR/DF e da ESMPU;

Considerando a necessidade de normatizar e uniformizar a utilização dos
serviços de telefonia fixa no âmbito da ESMPU, em conformidade com os
procedimentos adotados pelo MPF e pela PR/DF, bem como explicitar internamente
as formas de controle na utilização desses serviços;

Considerando que a PR/DF é gestora do contrato de serviços telefônicos
utilizados pela ESMPU.

ESCOLA SUPERIOR DO MPU
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Considerando as características da ESMPU como instituição de ensino
voltada para o aperfeiçoamento e atualização dos membros e servidores, conforme
dispõe a Lei nº 9.628, de 14 de abril de 1998, resolve:

Art. 1º – No âmbito da ESMPU, as chamadas internacionais, interurbanas
e para telefones móveis (celulares) a partir dos ramais telefônicos instalados na
ESMPU serão controladas por meio de senhas constituídas de 6 (seis) dígitos, na
forma estabelecida pela PR/DF.

§ 1º - Os ramais pertencentes à Administração Superior e às Chefias
Administrativas poderão ser desbloqueados para a realização das chamadas
interurbanas e para telefones móveis (celulares), sem a necessidade de aposição de
senha, ficando a autoridade responsável pelo atesto das ligações efetuadas.

§ 2º - As chamadas internacionais somente serão realizadas pela Direção-
Geral.

Art. 2º – As chamadas previstas no artigo anterior, quando efetuadas por
servidores, estagiários e terceirizados, deverão ser previamente autorizadas pela
respectiva chefia imediata.

§ 1º – Em caráter excepcional e observando a necessidade do serviço, as
Chefias Administrativas poderão requerer senhas para seus subordinados realizarem
as referidas chamadas.

§ 2º – As chamadas realizadas por interesse particular deverão ter os
respectivos valores recolhidos ao Tesouro Nacional.

Art. 3º – A Secretaria de Administração e Tecnologia (SAT) receberá da
PR/DF as faturas de serviços telefônicos utilizados pela ESMPU.

§ 1º – Caberá à Seção de Serviços Gerais da ESMPU acompanhar o controle
mensal de consumo, para conferência e atesto pela autoridade e/ou responsável
pela chamada, remetendo posteriormente à SAT, juntamente com os comprovantes
de ressarcimento das despesas ao Tesouro Nacional, se for o caso, no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis.

§ 2º – A SAT/ESMPU devolverá à Secretaria Estadual da PR/DF as faturas
dos serviços telefônicos, devidamente atestados, no prazo de 10 (dez) dias, contados
da data da entrega das faturas para conferência e atesto.

Art. 4º – Aplica-se no que couber, o disposto na Portaria MPF nº 588/
2006, em especial ao previsto no artigo 5º.

Art. 5º – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral da ESMPU.
Art. 6º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Portaria nº 61, de 20 de setembro de 2007.

Fixa o horário de trabalho no âmbito da Escola Superior do Ministério
Público da União (ESMPU) e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 5º, inciso I, da Lei nº
9.628, de 14 de abril de 1998 c/c a Portaria nº 248, de 13 de junho de 2006, bem como
o que dispõe o Estatuto da ESMPU instituído pela Portaria PGR nº 485, de 20 de
agosto de 2004, e,

Considerando a Portaria PGR/MPU nº 707, de 20 de dezembro de 2006,
publicada no Boletim de Serviço do MPU nº 12, de dezembro de 2006, que dispõe
sobre a regulamentação da jornada de trabalho, o controle de freqüência, serviços
extraordinários dos servidores do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO,

Considerando as peculiaridades e características próprias dos serviços
executados pela ESMPU, como instituição de ensino credenciado pela Portaria MEC
nº 840, de 28 de agosto de 2007 e voltada para o aperfeiçoamento e atualização dos
membros e servidores, conforme dispõe a Lei nº 9.628, de 14 de abril de 1998, resolve:

Art. 1º – A jornada de trabalho dos servidores em exercício na ESMPU é
de 40 (quarenta) horas semanais, a ser cumprida de segunda a sexta-feira, no período
compreendido entre às 7h e 23h, ressalvados os casos disciplinados em legislação
específica.

§ 1º - O período e horário de atendimento administrativo  é de segunda a
sexta-feira, das 9h às 19h.

§ 2º - As áreas de gerenciamento acadêmico e administrativo deverão
disponibilizar pessoal necessário à execução das atividades acadêmicas, em regime
contínuo e ininterrupto, no horário previsto no caput deste artigo.

Art. 2º – Cabe à chefia superior das áreas de gerenciamento acadêmico e
administrativo:

I – fixar horário de trabalho dos servidores, observando a jornada de
trabalho e o período estabelecido no artigo 1º;

II – fixar horário de trabalho diferenciado, deferir horário especial, elaborar
escala de plantão, abonar faltas ou ausências dos servidores em exercício na ESMPU,
após manifestação da chefia imediata, nos termos da Portaria PGR/MPU nº 707/2006,
com o devido encaminhamento à área de pessoal.

§ 1º – As chefias imediatas deverão encaminhar às chefias superiores das
áreas de gerenciamento acadêmico e administrativo a jornada de trabalho dos
servidores lotados na unidade sob sua responsabilidade, preenchendo o formulário
próprio – Anexo I – desta Portaria, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a
partir de sua publicação.
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§ 2º – A alteração do horário de trabalho do servidor somente poderá ser
implementada mediante requerimento justificado, aceito e deferido pela chefia
imediata, desde que assegurada à continuidade do serviço e observado o interesse
da administração, devendo, neste caso, ser preenchido novo formulário, conforme
Anexo I a esta Portaria.

Art. 3º – Para atender a situações excepcionais e temporárias, a chefia
imediata poderá convocar o servidor em horário diverso do pré-estabelecido para a
sua jornada de trabalho habitual.

Art. 4º – Fica autorizada a compensação da jornada de trabalho mediante
banco de horas, no qual serão registradas as horas de trabalho excedente, nos
termos da Portaria PGR/MPU nº 707/2006.

Art. 5º – Os direitos dos servidores decorrentes de situações excepcionais
não previstos nesta Portaria e na Portaria PGR/MPU nº 707/2006 ficam condicionados
à legislação específica.

Art. 6º – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral da ESMPU.
Art. 7º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Portaria nº 62, de 24  setembro de 2007.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º da Portaria 485, de 20 de
agosto de 2004, e considerando o que dispõe o artigo 51 da Lei nº 8.666/93, de
21.06.93, atualizada, resolve:

Art. 1º Designar os servidores da ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO, abaixo relacionados, para constituírem a Comissão Permanente
de Licitação.

Presidente
DEUSA LUZIA DE FREITAS LIMA, matrícula nº 948-2
Membros
JOANA D’ARC ANDRADE MATTOS, matrícula nº 9590-7
MÁRCIO ALBERTO HOZANA DE OLIVEIRA, matrícula nº 6158-1
PEDRO VIEIRA MACHADO MORGADO, matrícula nº 10285-7
SERLY CATARINA DE MORAIS, matrícula nº 2389-2
Art. 2º A Presidente, em seus impedimentos legais e eventuais, será

substituída pela servidora JOANA D’ARC ANDRADE MATTOS, matrícula nº 9590-
7.

Art. 3º Esta portaria vigorará pelo prazo de 1 (um) ano a partir de sua
publicação, ficando revogadas as disposições da PT/ESMPU nº 73, de 22 de
dezembro de 2006.
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Portaria nº 63, de 25 de setembro de 2007.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, V e VI, da Portaria 485,
de 20 de agosto de 2004, e considerando o que dispõem os artigos 58, inciso III, e 67,
caput, da Lei nº 8.666/93, resolve:

Art. 1º designar o servidor GEORGE WELLINGTON GOUVEIA FREIRE,
matricula nº 9655-5, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir
enunciado:

Fundamentação (dispositivo legal): artigo 58, inciso III, e 67, caput, da Lei
nº 8.666/93.

Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
ECT.

Nota de empenho: 2007NE000249
Objeto: Prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais nas

modalidades nacional e internacional.
Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do gestor acima referido, as

funções serão exercidas pela servidora MÔNICA MARIA LIMA DE MACÊDO
RIBEIRO, matrícula nº 8946-0.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Diretor-Geral

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

DIÁRIAS - SETEMBRO

Proposta e Concessão de Diárias nº 370/2007. ACIR ALFREDO HACK.
Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor
total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e oitenta e um
centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 03 a 05 de setembro,
para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz – 2º turma
(1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2007, na cidade de São Paulo/
SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 371/2007. ADVANE DE SOUZA
MOREIRA. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diári-
as no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e
oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 03 a 05 de
setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz
– 2º turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2007, na cidade de
São Paulo/SP.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 372/2007. ANDRÉA
ALBERTINASE. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5
diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e
oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 03 a 05 de
setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz
– 2º turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2007, na cidade de
São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 373/2007. ANGELA CRISTINA
SANTOS PINCELLI. Procuradora Regional do Trabalho. Concedo e autorizo o
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e
trinta e um reais e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no
período de 03 a 05 de setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e
Comunicação pela Paz – 2º turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro
de 2007, na cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 374/2007. CLAUDIA MARIA REGO
PINTO RODRIGUES DA COSTA. Procurador Regional do Trabalho. Concedo e
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81
(novecentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO
PAULO, no período de 03 a 05 de setembro, para participar do Curso “Negociação,
Mediação e Comunicação pela Paz – 2º turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05
de setembro de 2007, na cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 375/2007. ELISANDRA DE OLI-
VEIRA OLÍMPIO. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de
2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais
e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 03 a 05 de
setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz
– 2º turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2007, na cidade de
São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 376/2007. AUREO MARCUS
MAKIYAMA LOPES. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de
1,5 diária no valor total com descontos de R$ 554,54 (quinhentos e cinqüenta e
quatro reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no
período de 04 a 05 de setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e
Comunicação pela Paz – 2º turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro
de 2007, na cidade de São Paulo/SP.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 377/2007. FELIPE JOW NAMBA.
Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diária no valor
total com descontos de R$ 554,54 (quinhentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüen-
ta e quatro centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 04 a 05 de
setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz
– 2º turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2007, na cidade de
São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 378/2007. MARIA ELIANE
MENEZES DE FARIAS. Subprocurador-Geral da República. Concedo e autorizo o
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e
trinta e um reais e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no
período de 03 a 05 de setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e
Comunicação pela Paz – 2º turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro
de 2007, na cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 379/2007. ANNA CLAUDIA
LAZZARINI. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5
diárias no valor total com descontos de R$ 1.309,08 (mil trezentos e nove reais e oito
centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 03 a 06 de setembro,
para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz – 2º turma
(1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2007, na cidade de São Paulo/
SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 380/2007. MÁRCIO CEZAR BI-
CAS. Técnico de Apoio Especializado - Transporte. Concedo e autorizo o pagamen-
to de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 546,08 (quinhentos e quarenta
e seis reais e oito centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 03 a
06 de setembro, para conduzir a Procuradora da República , Dra. Anna Claudia
Lazzarini, participante do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz –
2º turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2007, na cidade de
São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 381/2007. ANTÔNIO CARLOS
OLIVEIRA PEREIRA. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de
2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais
e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 03 a 05 de
setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz
– 2º turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2007, na cidade de
São Paulo/SP.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 382/2007. FREDERICO LUGON
NOBRE. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e oitenta
e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 03 a 05 de setem-
bro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz – 2º
turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2007, na cidade de São
Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 383/2007. MÁRCIO BARRA LIMA.
Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor
total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e oitenta e um
centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 03 a 05 de setembro,
para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz – 2º turma
(1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2007, na cidade de São Paulo/
SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 384/2007. NELSON COLAUTO.
Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor
total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e oitenta e um
centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 03 a 05 de setembro,
para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz – 2º turma
(1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2007, na cidade de São Paulo/
SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 385/2007. OSVALDO SOWEK
JÚNIOR. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e oitenta
e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 03 a 05 de setem-
bro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz – 2º
turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2007, na cidade de São
Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 386/2007. PAULO ROBERTO
BERENGER ALVES CARNEIRO. Procurador da República. Concedo e autorizo o
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e
trinta e um reais e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no
período de 03 a 05 de setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e
Comunicação pela Paz – 2º turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro
de 2007, na cidade de São Paulo/SP.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 387/2007. ROBERTO LUIS
OPPERMANN THOMÉ. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo o
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e
trinta e um reais e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no
período de 03 a 05 de setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e
Comunicação pela Paz – 2º turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro
de 2007, na cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 388/2007. PIERRE WEIL. Docen-
te. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total sem descontos de
R$ 1.000,00 (mil reais), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 03 a 05 de
setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz
– 2º turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2007, na cidade de
São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 389/2007. ESTANISLAU TALLON
BOZI. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diária no
valor total com descontos de R$ 554,54 (quinhentos e cinqüenta e quatro reais e
cinqüenta e quatro centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 04
a 05 de setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação
pela Paz – 2º turma (1º período), realizado nos dias 04 e 05 de setembro de 2007, na
cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 390/2007. PAULO DOUGLAS
ALMEIDA DE MORAES. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento
de 1,5 diária no valor total com descontos de R$ 554,54 (quinhentos e cinqüenta e
quatro reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à viagem a CAMPO GRAN-
DE, no período de 05 a 06 de setembro, para participar como painelista/debatedor no
Congresso “Novas Competências da Justiça do Trabalho, realizado no dia 05 e 06 de
setembro de 2007, na cidade de Campo Grande/MS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 391/2007. EUGÊNIA AUGUSTA
GONZAGA FAVERO. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento
de 0,5 diária no valor total com descontos de R$ 177,27 (cento e setenta e sete reais
e vinte e sete centavos), referente à viagem ao RIO DE JANEIRO, no período de 05
a 05 de setembro, para participar da Atividade Acadêmica denominada “5º Encontro
da Mídia Legal – Universitários pela não-discriminação”, realizado nos dias 03, 04,
13, 21, 25 e 28 de setembro de 2007, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 392/2007. ROSELIZA AICO
NAKASHIMA HONDA. Chefe do Núcleo de Educação à Distância da ESMPU.
Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$
568,81 (quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), referente à
viagem a CURITIBA, no período de 02 a 05 de setembro, para participar do “13º
Congresso Internacional de Educação á Distância, realizado no período de 02 a 05
de setembro de 2007, na cidade de Curitiba.

Proposta e Concessão de Diárias nº 393/2007. SÉRGIO GARDENGHI
SUIAMA. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diária
no valor total com descontos de R$ 177,27 (cento e setenta e sete reais e vinte e sete
centavos), referente à viagem ao RIO DE JANEIRO, no período de 04 a 04 de setem-
bro, para participar como palestrante da Atividade Acadêmica denominada “5º En-
contro da Mídia Legal – Universitários pela não-discriminação”, realizado nos dias
03, 04, 13, 21, 25 e 28 de setembro de 2007, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Proposta e Concessão de Diárias nº 394/2007. SÉRGIO GARDENGHI
SUIAMA. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e oitenta
e um centavos), referente à viagem a BRASILIA, no período de 11 a 13 de setembro,
para participar como palestrante da Atividade Acadêmica denominada “Oficina so-
bre Exigibilidade do Direito à Comunicação”, realizado no período de 12 a 13 de
setembro de 2007, na cidade de Brasília/DF.

Proposta e Concessão de Diárias nº 395/2007. LEONARDO MARTINS.
Professor Universitário. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diária no valor total
sem descontos de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente à viagem a BRASILIA, no
período de 11 a 12 de setembro, para participar como palestrante da Atividade Aca-
dêmica denominada “Oficina sobre Exigibilidade do Direito à Comunicação”, realiza-
do no período de 12 a 13 de setembro de 2007, na cidade de Brasília/DF.

Proposta e Concessão de Diárias nº 396/2007. ACIR ALFREDO HACK.
Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor
total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e oitenta e um
centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 11 a 13 de setembro,
para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz – 2º turma
(2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2007, na cidade de São Paulo/
SP.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 397/2007. ANDRÉA
ALBERTINASE. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5
diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e
oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 11 a 13 de
setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz
– 2º turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2007, na cidade de
São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 398/2007. ANGELA CRISTINA
SANTOS PINCELLI. Procuradora Regional do Trabalho. Concedo e autorizo o
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e
trinta e um reais e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no
período de 11 a 13 de setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e
Comunicação pela Paz – 2º turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro
de 2007, na cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 399/2007. ANNA CLAUDIA
LAZZARINI. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5
diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e
oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 11 a 13 de
setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz
– 2º turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2007, na cidade de
São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 400/2007. MÁRCIO CEZAR BI-
CAS. Técnico de Apoio Especializado -Trasnporte. Concedo e autorizo o pagamen-
to de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 375,81 (trezentos e setenta e
cinco reais e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período
de 11 a 13 de setembro, para conduzir a Procuradora da República Dra. Anna Lazzarini,
participante do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz – 2º turma
(2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2007, na cidade de São Paulo/
SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 401/2007. ANTÔNIO CARLOS
OLIVEIRA PEREIRA. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de
2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais
e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 11 a 13 de
setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz
– 2º turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2007, na cidade de
São Paulo/SP.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 402/2007. CLAUDIA MARIA REGO
PINTO RODRIGUES DA COSTA. Procuradora Regional do Trabalho. Concedo e
autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81
(novecentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO
PAULO, no período de 11 a 13 de setembro, para participar do Curso “Negociação,
Mediação e Comunicação pela Paz – 2º turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13
de setembro de 2007, na cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 403/2007. ELISANDRA DE OLI-
VEIRA OLÍMPIO. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de
2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais
e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 11 a 13 de
setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz
– 2º turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2007, na cidade de
São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 404/2007. FREDERICO LUGON
NOBRE. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e oitenta
e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 11 a 13 de setem-
bro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz – 2º
turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2007, na cidade de São
Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 405/2007. MÁRCIO BARRA LIMA.
Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor
total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e oitenta e um
centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 11 a 13 de setembro,
para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz – 2º turma
(2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2007, na cidade de São Paulo/
SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 406/2007. MARIA ELIANE
MENEZES DE FARIAS. Subprocuradora-Geral da República. Concedo e autorizo o
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e
trinta e um reais e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no
período de 11 a 13 de setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e
Comunicação pela Paz – 2º turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro
de 2007, na cidade de São Paulo/SP.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 407/2007. NELSON COLAUTO.
Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor
total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e oitenta e um
centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 11 a 13 de setembro,
para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz – 2º turma
(2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2007, na cidade de São Paulo/
SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 408/2007. OSVALDO SOWEK
JÚNIOR. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e oitenta
e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 11 a 13 de setem-
bro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz – 2º
turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2007, na cidade de São
Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 409/2007. PAULO ROBERTO
BERENGER ALVES CARNEIRO. Procurador da República. Concedo e autorizo o
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e
trinta e um reais e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no
período de 11 a 13 de setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e
Comunicação pela Paz – 2º turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro
de 2007, na cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 410/2007. ROBERTO LUIS
OPPERMANN THOMÉ. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo o
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e
trinta e um reais e oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no
período de 11 a 13 de setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e
Comunicação pela Paz – 2º turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro
de 2007, na cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 411/2007. AUREO MARCUS
MAKIYAMA LOPES. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de
1,5 diária no valor total com descontos de R$ 554,54 (quinhentos e cinqüenta e
quatro reais e cinquenta e quatro centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no
período de 12 a 13 de setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e
Comunicação pela Paz – 2º turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro
de 2007, na cidade de São Paulo/SP.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 412/2007. ESTANISLAU TALLON
BOZI. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diária no
valor total com descontos de R$ 554,54 (quinhentos e cinqüenta e quatro reais e
cinquenta e quatro centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 12
a 13 de setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação
pela Paz – 2º turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2007, na
cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 413/2007. FELIPE JOW NAMBA.
Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diária no valor
total com descontos de R$ 554,54 (quinhentos e cinqüenta e quatro reais e cinquenta
e quatro centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 12 a 13 de
setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz
– 2º turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2007, na cidade de
São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 414/2007. LYDIA NUNES
REBOUÇAS DE MELLO. Docente. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias
no valor total sem descontos de R$ 1.000,00 (mil reais), referente à viagem a SÃO
PAULO, no período de 11 a 13 de setembro, para participar do Curso “Negociação,
Mediação e Comunicação pela Paz – 2º turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13
de setembro de 2007, na cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 415/2007. RODRIGO JANOT
MONTEIRO DE BARROS. Subprocurador-Geral da República e Diretor-Geral da
ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com descon-
tos de R$ 1.894,12 (mil oitocentos e noventa e quatro reais e doze centavos), referen-
te à viagem a BELO HORIZONTE, no período de 13 a 15 de setembro, para represen-
tar a ESMPU na Solenidade Comemorativa do dia do Ministério Público, realizado
no dia 14 de setembro de 2007, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Proposta e Concessão de Diárias nº 416/2007. RICARDO JOSÉ
MACEDO DE BRITTO PEREIRA. Procurador Regional do Trabalho e Conselheiro
da ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total com
descontos de R$ 954,54 (novecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e quatro
centavos), referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período de 13 a 15 de setembro,
para representar a ESMPU na Atividade Acadêmica denominada “XII Encontro Sul-
Brasileiro de Procuradores do Trabalho”, realizado no período de 13 a 16 de setem-
bro de 2007, na cidade de Bento Gonçalves/RS.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 417/2007. ROBERTO PORTELA
MILDNER. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 1.354,54 (mil trezentos e cinqüenta e quatro reais
e cinqüenta e quatro centavos), referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período
de 13 a 16 de setembro, para representar a ESMPU na Atividade Acadêmica denomi-
nada “XII Encontro Sul-Brasileiro de Procuradores do Trabalho”, realizado no perí-
odo de 13 a 16 de setembro de 2007, na cidade de Bento Gonçalves/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 418/2007. CARLOS FERNANDO
DOS SANTOS LIMA. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo o
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e
trinta e um reais e oitenta e um centavos), referente à viagem a BRASILIA, no
período de 10 a 12 de setembro, para atuar como Expositor e Assistente na Atividade
Acadêmica denominada “Grupo de Estudo – Força Tarefa – Experiência Direito e
Legislação Comparada”, realizado no período de 10 a 12 de setembro de 2007, na
cidade de Brasília/DF.

Proposta e Concessão de Diárias nº 419/2007. JANUÁRIO PALUDO.
Procurador Regional da República. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e
trinta e cinco centavos), referente à viagem a CURITIBA, no período de 17 a 21 de
setembro, para atuar como palestrante na Atividade Acadêmica denominada “Grupo
de Estudo – Força Tarefa – Experiência Direito e Legislação Comparada”, realizado
no período de 17 a 21 de setembro de 2007, na cidade de Curitiba/PR.

Proposta e Concessão de Diárias nº 420/2007. VLADIMIR BARROS
ARAS. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5 diárias no
valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta
e cinco centavos), referente à viagem a CURITIBA, no período de 17 a 21 de setem-
bro, para atuar como palestrante na Atividade Acadêmica denominada “Grupo de
Estudo – Força Tarefa – Experiência Direito e Legislação Comparada”, realizado no
período de 17 a 21 de setembro de 2007, na cidade de Curitiba/PR.

Proposta e Concessão de Diárias nº 421/2007. ADVANE DE SOUZA
MOREIRA. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diári-
as no valor total com descontos de R$ 931,81 (novecentos e trinta e um reais e
oitenta e um centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 11 a 13 de
setembro, para participar do Curso “Negociação, Mediação e Comunicação pela Paz
– 2º turma (2º período), realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2007, na cidade de
São Paulo/SP.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 422/2007. ADHERBAL MEIRA
MATTOS. Professor Titular da Universidade Federal do Pará. Concedo e autorizo o
pagamento de 1,5 diária no valor total sem descontos de R$ 600,00 (seiscentos
reais), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 17 a 18 de setembro, para
participar da Atividade Acadêmica denominada “Ciclo de Palestras – Globalização e
Internacionalização do Direito”, realizado nos dia 17 de setembro de 2007, na cidade
de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 423/2007. LEONARDO NEMER
CALDEIRA BRANT. Professor de Direito Internacional da UFMG e da PUC/MG.
Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diária no valor total sem descontos de R$
600,00 (seiscentos reais), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 17 a 18 de
setembro, para participar da Atividade Acadêmica denominada “Ciclo de Palestras –
Globalização e Internacionalização do Direito”, realizado nos dia 17 de setembro de
2007, na cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 424/2007. ANTENOR MADRU-
GA PEREIRA FILHO. Advogado. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diária no
valor total sem descontos de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente à viagem a SÃO
PAULO, no período de 17 a 18 de setembro, para participar da Atividade Acadêmica
denominada “Ciclo de Palestras – Globalização e Internacionalização do Direito”,
realizado nos dia 17 de setembro de 2007, na cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 425/2007. LINDINALVA
RODRIGUES CORRÊA. Promotora de Justiça. Concedo e autorizo o pagamento de
1,5 diária no valor total com descontos de R$ 554,54 (quinhentos e cinqüenta e
quatro reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à viagem a BRASILIA, no
período de 13 a 14 de setembro, para participar da Atividade Acadêmica denominada
“Seminário Discutindo a Violência Doméstica contra a Mulher: Propostas e Desafi-
os da Lei Maria da Penha para os operadores do Direito”, realizado no período de 14
a 19 de setembro de 2007, na cidade de Brasília/DF.

Proposta e Concessão de Diárias nº 426/2007. AMINI HADDAD CAM-
POS. Juíza de Direito. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diária no valor total
com descontos de R$ 554,54 (quinhentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e
quatro centavos), referente à viagem a BRASILIA, no período de 13 a 14 de setem-
bro, para participar da Atividade Acadêmica denominada “Seminário Discutindo a
Violência Doméstica contra a Mulher: Propostas e Desafios da Lei Maria da Penha
para os operadores do Direito”, realizado no período de 14 a 19 de setembro de 2007,
na cidade de Brasília/DF.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 427/2007. LEILA LINHARES
BARSTED. Advogada. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diária no valor total
sem descontos de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente à viagem a BRASILIA, no
período de 18 a 19 de setembro, para participar da Atividade Acadêmica denominada
“Seminário Discutindo a Violência Doméstica contra a Mulher: Propostas e Desafi-
os da Lei Maria da Penha para os operadores do Direito”, realizado no período de 14
a 19 de setembro de 2007, na cidade de Brasília/DF.

Proposta e Concessão de Diárias nº 428/2007. EUGÊNIA AUGUSTA
GONZAGA FAVERO. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento
de 0,5 diária no valor total com descontos de R$ 177,27 (cento e setenta e sete reais
e vinte e sete centavos), referente à viagem ao RIO DE JANEIRO, no dia de 13 de
setembro, para participar da Atividade Acadêmica denominada “5º Encontro da
Mídia Legal – Universitários pela não-discriminação”, realizado no período de 13,
21, 25 e 28 de setembro de 2007, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Proposta e Concessão de Diárias nº 429/2007. RENATO PAESE. Ad-
vogado e Diretor de Valorização Profissional da AGETRA. Concedo e autorizo o
pagamento de 0,5 diária no valor total sem descontos de R$ 200,00 (duzentos reais),
referente à viagem a BENTO GONÇALVES, no dia 14 de setembro, para participar da
Atividade Acadêmica denominada “XII Encontro Sul Brasileiro de Procuradores do
Trabalho”, realizado no período de 13 a 16 de setembro de 2007, na cidade de Bento
Gonçalves/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 430/2007. ARY MARIMON FI-
LHO. Juiz do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diária no valor total
sem descontos de R$ 577,27 (quinhentos e setenta e sete reais e vinte e sete centa-
vos), referente à viagem a BENTO GONÇALVES, no período de 14 a 15 de setembro,
para participar da Atividade Acadêmica denominada “XII Encontro Sul Brasileiro de
Procuradores do Trabalho”, realizado no período de 13 a 16 de setembro de 2007, na
cidade de Bento Gonçalves/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 431/2007. VELOIR DIRCEU
FURST. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diária no
valor total sem descontos de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente à viagem a
BENTO GONÇALVES, no período de 15 a 16 de setembro, para participar da Ativida-
de Acadêmica denominada “XII Encontro Sul Brasileiro de Procuradores do Traba-
lho”, realizado no período de 13 a 16 de setembro de 2007, na cidade de Bento
Gonçalves/RS.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 432/2007. JULIANA HORLLE
PEREIRA. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 977,27 (novecentos e setenta e sete reais e vinte
e sete centavos), referente à viagem a BENTO GONÇALVES, no período de 14 a 16
de setembro, para participar da Atividade Acadêmica denominada “XII Encontro Sul
Brasileiro de Procuradores do Trabalho”, realizado no período de 13 a 16 de setem-
bro de 2007, na cidade de Bento Gonçalves/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 433/2007. JAIME ROQUE
PEROTONNI. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5
diárias no valor total com descontos de R$ 954,54 (novecentos e cinqüenta e quatro
reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à viagem a BENTO GONÇALVES, no
período de 13 a 15 de setembro, para participar da Atividade Acadêmica denominada
“XII Encontro Sul Brasileiro de Procuradores do Trabalho”, realizado no período de
13 a 16 de setembro de 2007, na cidade de Bento Gonçalves/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 434/2007. ELIANE LUCINA.
Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diária no valor
total com descontos de R$ 577,27 (quinhentos e setenta e sete reais e vinte e sete
centavos), referente à viagem a BENTO GONÇALVES, no período de 14 a 15 de
setembro, para participar da Atividade Acadêmica denominada “XII Encontro Sul
Brasileiro de Procuradores do Trabalho”, realizado no período de 13 a 16 de setem-
bro de 2007, na cidade de Bento Gonçalves/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 435/2007. RICARDO BRUEL DA
SILVEIRA. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diária
no valor total com descontos de R$ 577,27 (quinhentos e setenta e sete reais e vinte
e sete centavos), referente à viagem a BENTO GONÇALVES, no período de 14 a 15
de setembro, para participar da Atividade Acadêmica denominada “XII Encontro Sul
Brasileiro de Procuradores do Trabalho”, realizado no período de 13 a 16 de setem-
bro de 2007, na cidade de Bento Gonçalves/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 436/2007. HEBE HELENA BARTH
DA COSTA. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5
diárias no valor total com descontos de R$ 954,54 (novecentos e cinqüenta e quatro
reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à viagem a BENTO GONÇALVES, no
período de 13 a 15 de setembro, para participar da Atividade Acadêmica denominada
“XII Encontro Sul Brasileiro de Procuradores do Trabalho”, realizado no período de
13 a 16 de setembro de 2007, na cidade de Bento Gonçalves/RS.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 437/2007. RICARDO DE BRITO
ALBUQUERQUE PONTES FREITAS. Procurador da Justiça Militar. Concedo e
autorizo o pagamento de 1,5 diária no valor total com descontos de R$ 554,54 (qui-
nhentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à
viagem a BRASILIA, no período de 17 a 18 de setembro, para participar de Reunião
do Conselho Administrativo na ESMPU”, realizado no dia 17 de setembro de 2007,
na cidade de Brasília/DF.

Proposta e Concessão de Diárias nº 438/2007. EUGÊNIO JOSÉ GUI-
LHERME DE ARAGÃO. Subprocurador-Geral da República e Diretor-Geral Adjunto
da ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento de 0,5 diária no valor total com des-
contos de R$ 177,27 (cento e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), referente
à viagem ao RIO DE JANEIRO, no período de 21 a 21 de setembro, para participar
como palestrante da Atividade Acadêmica denominada “5º Encontro da Mídia Legal
– Universitários pela não-discriminação”, realizado nos dias 21, 25 e 28 de setembro
de 2007, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Proposta e Concessão de Diárias nº 439/2007. JOSÉ FRANCISCO
KRAWULSKI. Técnico da FUNDACENTRO/CURITIBA. Concedo e autorizo o pa-
gamento de 1,5 diária no valor total com descontos de R$ 600,00 (seiscentos reais),
referente à viagem a CUIABÁ, no período de 20 a 21 de setembro, para participar
como docente da Atividade Acadêmica denominada “Curso sobre o Meio Ambiente
do Trabalho Rural e o Manejo de Agrotóxicos - aplicação da NR 31”, realizado nos
dias 20 e 21 de setembro de 2007, na cidade de Cuiabá/MT.

Proposta e Concessão de Diárias nº 440/2007. MARIA ELIENAI LUIZ
CORREIA. Engenheira Agrônoma da EMPAER/MT. Concedo e autorizo o paga-
mento de 1,5 diária no valor total com descontos de R$ 600,00 (seiscentos reais),
referente à viagem a CUIABÁ, no período de 21 a 22 de setembro, para participar
como docente da Atividade Acadêmica denominada “Curso sobre o Meio Ambiente
do Trabalho Rural e o Manejo de Agrotóxicos - aplicação da NR 31”, realizado nos
dias 20 e 21 de setembro de 2007, na cidade de Cuiabá/MT.

Proposta e Concessão de Diárias nº 441/2007. MÁRCIO POCHMANN.
Docente da Faculdade de Economia da UNICAMP. Concedo e autorizo o pagamen-
to de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.000,00 (mil reais), referente à
viagem a BENTO GONÇALVES, no período de 13 a 15 de setembro, para participar
como palestrante da Atividade Acadêmica denominada “XII Encontro Sul Brasileiro
de Procuradores do Trabalho”, realizado nos dias 14 e 15 de setembro de 2007, na
cidade de Bento Gonçalves/RS.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 442/2007. ACIR ALFREDO HACK.
Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 diárias no valor
total com descontos de R$ 1.309,08 (mil trezentos e nove reais e oito centavos),
referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período de 24 a 27 de setembro, para
participar do “Curso Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI a nível gerencial – 4ª turma”, realizado no período de 24 a 27 de
setembro de 2007, na cidade de Porto Alegre/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 443/2007. ALEXANDRE
SCHNEIDER. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5
diárias no valor total com descontos de R$ 1.309,08 (mil trezentos e nove reais e oito
centavos), referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período de 24 a 27 de setembro,
para participar do “Curso Sistema Integrado de Administração Financeira do Gover-
no Federal – SIAFI a nível gerencial – 4ª turma”, realizado no período de 24 a 27 de
setembro de 2007, na cidade de Porto Alegre/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 444/2007. ANDRÉ STEFANI
BERTUOL. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 diári-
as no valor total com descontos de R$ 1.309,08 (mil trezentos e nove reais e oito
centavos), referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período de 24 a 27 de setembro,
para participar do “Curso Sistema Integrado de Administração Financeira do Gover-
no Federal – SIAFI a nível gerencial – 4ª turma”, realizado no período de 24 a 27 de
setembro de 2007, na cidade de Porto Alegre/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 445/2007. JAIME JOSÉ BILEK
IANTAS. Procurador Regional do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5
diárias no valor total com descontos de R$ 1.309,08 (mil trezentos e nove reais e oito
centavos), referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período de 24 a 27 de setembro,
para participar do “Curso Sistema Integrado de Administração Financeira do Gover-
no Federal – SIAFI a nível gerencial – 4ª turma”, realizado no período de 24 a 27 de
setembro de 2007, na cidade de Porto Alegre/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 446/2007. NELSON COLAUTO.
Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 diárias no valor
total com descontos de R$ 1.309,08 (mil trezentos e nove reais e oito centavos),
referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período de 24 a 27 de setembro, para
participar do “Curso Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI a nível gerencial – 4ª turma”, realizado no período de 24 a 27 de
setembro de 2007, na cidade de Porto Alegre/RS.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 447/2007. SAMUEL MIRANDA
ARRUDA. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 1.309,08 (mil trezentos e nove reais e oito centa-
vos), referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período de 24 a 27 de setembro, para
participar do “Curso Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI a nível gerencial – 4ª turma”, realizado no período de 24 a 27 de
setembro de 2007, na cidade de Porto Alegre/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 448/2007. DIMORVAN GON-
ÇALVES LEITE. Procurador da Justiça Militar. Concedo e autorizo o pagamento de
4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.709,08 (mil setecentos e nove reais
e oito centavos), referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período de 23 a 27 de
setembro, para participar do “Curso Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal – SIAFI a nível gerencial – 4ª turma”, realizado no período de 24
a 27 de setembro de 2007, na cidade de Porto Alegre/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 449/2007. ENRICO RODRIGUES
DE FREITAS. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5
diárias no valor total com descontos de R$ 1.709,08 (mil setecentos e nove reais e
oito centavos), referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período de 23 a 27 de
setembro, para participar do “Curso Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal – SIAFI a nível gerencial – 4ª turma”, realizado no período de 24
a 27 de setembro de 2007, na cidade de Porto Alegre/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 450/2007. JOSÉ LUCAS PERRONI
KALIL. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5 diárias no
valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta
e cinco centavos), referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período de 24 a 28 de
setembro, para participar do “Curso Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal – SIAFI a nível gerencial – 4ª turma”, realizado no período de 24
a 27 de setembro de 2007, na cidade de Porto Alegre/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 451/2007. DARLENE BORGES
DORNELES. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5
diárias no valor total com descontos de R$ 1.709,08 (mil setecentos e nove reais e
oito centavos), referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período de 23 a 27 de
setembro, para participar do “Curso Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal – SIAFI a nível gerencial – 4ª turma”, realizado no período de 24
a 27 de setembro de 2007, na cidade de Porto Alegre/RS.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 452/2007. ALLINE PEDROSA
OISHI. Procuradora do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5 diárias no
valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta
e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período de 24 a 28 de
setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”, realizado no perí-
odo de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 453/2007. ANA LÚCIA NEVES
MENDONÇA. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5
diárias no valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e seis
reais e trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período
de 24 a 28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”,
realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 454/2007. ANDREA HENRIQUES
SZILARD. Procuradora Regional da República. Concedo e autorizo o pagamento de
4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e
seis reais e trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no
período de 24 a 28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de
Crises”, realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de
Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 455/2007. DANIELLE DIAS
CURVELO. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5
diárias no valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e seis
reais e trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período
de 24 a 28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”,
realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 456/2007. FREDERICO LUGON
NOBRE. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e
trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período de 24 a
28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”, realizado no
período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 457/2007. LAURA NOEME DOS
SANTOS. Procuradora Regional da República. Concedo e autorizo o pagamento de
4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e
seis reais e trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no
período de 24 a 28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de
Crises”, realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de
Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 458/2007. MÁRIO ALVES
MEDEIROS. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5
diárias no valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e seis
reais e trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período
de 24 a 28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”,
realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 459/2007. MARTA CRISTINA
PIRES ANCIAES. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de
4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e
seis reais e trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no
período de 24 a 28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de
Crises”, realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de
Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 460/2007. MAURÍCIO PESSUTO.
Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5 diárias no valor
total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e
cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período de 24 a 28 de
setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”, realizado no perí-
odo de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 461/2007. OSVALDO SOWEK
JÚNIOR. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e
trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período de 24 a
28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”, realizado no
período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 462/2007. SOLANGE MENDES
DE SOUZA. Procuradora Regional da República. Concedo e autorizo o pagamento
de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta
e seis reais e trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no
período de 24 a 28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de
Crises”, realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de
Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 462-C/2007. SOLANGE MEN-
DES DE SOUZA. Procuradora Regional da República. Concedo e autorizo o paga-
mento de 5,5 diárias no valor total com descontos de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período de 23 a 28 de setembro, para
participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”, realizado no período de 24 a 28 de
setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 463/2007. VELOIR DIRCEU
FURST. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5 diárias no
valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta
e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período de 24 a 28 de
setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”, realizado no perí-
odo de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 464/2007. WILSON ROCHA DE
ALMEIDA NETO. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5
diárias no valor total com descontos de R$ 1.686,35 (mil seiscentos e oitenta e seis
reais e trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período
de 24 a 28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”,
realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 465/2007. ADVANE DE SOUZA
MOREIRA. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamento de 5,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 2.086,35 (dois mil e oitenta e seis reais e trinta e
cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período de 23 a 28 de
setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”, realizado no perí-
odo de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 466/2007. ALVARO LOTUFO
MANZANO. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 5,5 diá-
rias no valor total com descontos de R$ 2.086,35 (dois mil e oitenta seis reais e trinta
e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período de 23 a 28 de
setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”, realizado no perí-
odo de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 467/2007. FLÁVIA RIGO NO-
BRE. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de 5,5 diárias no
valor total com descontos de R$ 2.086,35 (dois mil e oitenta seis reais e trinta e cinco
centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período de 23 a 28 de setem-
bro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”, realizado no período de
24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 468/2007. CLAUDIA MARIA REGO
PINTO RODRIGUES DA COSTA. Procuradora Regional do Trabalho. Concedo e
autorizo o pagamento de 5,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.086,35
(dois mil e oitenta seis reais e trinta e cinco centavos), referente à viagem a
FLORIANOPOLIS, no período de 23 a 28 de setembro, para participar do “Curso de
Gerenciamento de Crises”, realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2007, na
cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 469/2007. JOÃO BOSCO ARA-
UJO FONTES JUNIOR. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo o
pagamento de 5,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.086,35 (dois mil e
oitenta seis reais e trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS,
no período de 23 a 28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de
Crises”, realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de
Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 470/2007. JOÃO GABRIEL MO-
RAIS DE QUEIROZ. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de
5,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.086,35 (dois mil e oitenta seis reais
e trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período de 23
a 28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”, realizado
no período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 471/2007. LILIAN GUILHON
DORE. Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de 5,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 2.086,35 (dois mil e oitenta seis reais e trinta e
cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período de 23 a 28 de
setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”, realizado no perí-
odo de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 472/2007. LUIZ ANTÔNIO NAS-
CIMENTO FERNANDES. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamen-
to de 5,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.086,35 (dois mil e oitenta seis
reais e trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período
de 23 a 28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”,
realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 473/2007. RAFAELLA ALBERICI.
Procuradora da República. Concedo e autorizo o pagamento de 5,5 diárias no valor
total com descontos de R$ 2.086,35 (dois mil e oitenta seis reais e trinta e cinco
centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período de 23 a 28 de setem-
bro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”, realizado no período de
24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 474/2007. IVAN CLAUDIO MARX.
Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 6,5 diárias no valor
total com descontos de R$ 2.486,35 (dois mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e
trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período de 23 a
29 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”, realizado no
período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 475/2007. FLAVIO PAVLOV DA
SILVEIRA. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 6,5 diári-
as no valor total com descontos de R$ 2.486,35 (dois mil quatrocentos e oitenta e
seis reais e trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no
período de 23 a 29 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de
Crises”, realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de
Florianópolis/SC.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 476/2007. MARCUS MARCELUS
GONZAGA GOULART. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento
de 5,5 diárias no valor total com descontos de R$ 2.086,35 (dois mil e oitenta e seis
reais e trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período
de 23 a 28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”,
realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 477/2007. LUIZ CARLOS
RODRIGUES FERREIRA. Procurador do Trabalho. Concedo e autorizo o pagamen-
to de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.309,08 (mil trezentos e nove
reais e oito centavos), referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período de 24 a 27
de setembro, para participar do “Curso Sistema Integrado de Administração Finan-
ceira do Governo Federal – SIAFI a nível gerencial – 4ª turma”, realizado no período
de 24 a 27 de setembro de 2007, na cidade de Porto Alegre/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 478/2007. AIRTON PAULO
NUNES. Chefe da Divisão de Segurança Orgânica. Concedo e autorizo o pagamento
de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 905,35 (novecentos e cinco reais e
trinta e cinco centavos), referente à viagem a FLORIANOPOLIS, no período de 24 a
28 de setembro, para participar do “Curso de Gerenciamento de Crises”, realizado no
período de 24 a 28 de setembro de 2007, na cidade de Florianópolis/SC.

Proposta e Concessão de Diárias nº 479/2007. ANA MANFRINATO
CAVALCANTE. Chefe do Núcleo de Programação Visual. Concedo e autorizo o
pagamento de 3,5 diárias no valor total com descontos de R$ 591,54 (quinhentos e
noventa e um reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à viagem a SÃO PAU-
LO, no período de 28/09 a 01/10, para participar de “Conferência de Design Pixel
Show”, realizado no período de 29 a 30 de setembro de 2007, na cidade de São Paulo.

Proposta e Concessão de Diárias nº 480/2007. GEORGIA RENATA
SANCHEZ DIOGO. Assessora Chefe da ASCJI/PGR. Concedo e autorizo o paga-
mento de 0,5 diária no valor total com descontos de R$ 56,27 (cinqüenta e seis reais
e vinte e sete centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 28 a 28 de
setembro, para coordenação e assessoramento a palestrante convidado da primeira
etapa do “Curso sobre formas de Prevenção e Combate ao CIBERCRIME”, realizado
no dia 28 de setembro de 2007, na cidade de São Paulo/SP.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 481/2007. ISA MARIAS DE OLI-
VEIRA. Secretaria Executiva do FNPETI. Concedo e autorizo o pagamento de 0,5
diária no valor total sem descontos de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente à
viagem a JOÃO PESSOA, no período de 01 a 02 de outubro de 2007, para participar
como palestrante da Atividade Acadêmica denominada “I Seminário de Direitos
Humanos relativos á Criança e ao Adolescente no estado da Paraíba”, realizado no
período de 01 a 02 de outubro de 2007, na cidade de João Pessoa/PB.

Proposta e Concessão de Diárias nº 482/2007. ANTÔNIO CARLOS
FONSECA DA SILVA. Subprocurador-Geral da República. Concedo e autorizo o
pagamento de 1,5 diária no valor total sem descontos de R$ 554,54 (quinhentos e
cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à viagem a SÃO
PAULO, no período de 04 a 05 de outubro de 2007, para participar como debatedor
da Atividade Acadêmica denominada “I Seminário do Ciclo de Debates Justiça e
Economia – Os dois lados da moeda – Os Impactos Jurídicos das Decisões Econô-
micas e os Impactos Econômicos das Decisões Jurídicas”, realizado no dia 04 de
outubro de 2007, na cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 483/2007. CARLOS EDUARDO
CAPUTO BASTOS. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Concedo e autorizo o
pagamento de 1,5 diária no valor total sem descontos de R$ 600,00 (seiscentos
reais), referente à viagem a SÃO PAULO, no período de 01 a 02 de outubro de 2007,
para participar como palestrante da Atividade Acadêmica denominada “Ciclo de
Palestras - Globalização e Internacionalização do Direito”, realizado no dia 01 de
outubro de 2007, na cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 484/2007. RODRIGO JANOT
MONTEIRO DE BARROS. Subprocurador-Geral da República e Diretor-Geral da
ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento de 2,5 diárias no valor total sem descon-
tos de R$ 1.894,12 (mil oitocentos e noventa e quatro reais e doze centavos), referen-
te à viagem a SÃO PAULO, no período de 03 a 05 de outubro de 2007, para represen-
tar a ESMPU no  “I Seminário Ciclo de Debates Justiça e Economia”, realizado no dia
04 de outubro de 2007, na cidade de São Paulo/SP.
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SECRETARIA GERAL DO MPU

REMOÇÃO

Em 02 de julho de 2007.

Processo n.º 1.00.000.005565/2007-11. ROGÉRIO DE CASTRO SOARES.
DEFIRO o pedido de desistência da remoção efetuada pela Portaria SG/MPU n.º 10/
2007, considerando a manifestação da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde,
fl. 07.

CARLOS FREDERICO SANTOS
SECRETÁRIO-GERAL DO MPU
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