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ATOS DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

RETIFICAÇÃO

Em 31 de outubro de 2007.

Na Portaria PGR nº 296, de 14 de junho de 2007, publicada no Boletim de
Serviço do MPU nº 06/2007, ONDE SE LÊ: “ Art. 2º. O credenciamento realizado após
a publicação desta Portaria será efetuado nos termos dos anexos I e II.”, LEIA-SE:
“Art. 2º. O credenciamento realizado após a publicação desta Portaria será
formalizado por meio de assinatura de Termo de Credenciamento ou Termo de Adesão,
cujas minutas-padrão deverão ser apreciadas pela Assessoria Jurídica da
Administração e aprovadas pelo SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO, o qual providenciará anualmente a publicação de Edital de
Credenciamento no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação local, de
forma a possibilitar a ampla participação de prestadores de serviços de saúde no
processo de seleção de interessados em integrar a rede de credenciados do
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.”

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS
Procurador-Geral da República em Exercício
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ESCOLA SUPERIOR DO MPU

Portaria nº 67, de 03 de outubro 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 MARIA HELENA BEZERRA, matricula nº
14169-1, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratado: EURICO ANTONIO GONZALEZ CURSINO DOS SANTOS
Nota de empenho: 2007NE000245
Objeto: Contratação de Professor para ministrar aulas nas disciplinas “O

que é globalização?” e  “Sociologia” no curso  de Especialização “Globalização,
Justiça e Segurança Humana” da ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do gestor acima referido, as
funções serão exercidas pela servidora SANDRA MARIA GAUCHE, matrícula nº
6730-0.

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

Portaria nº 69, de 05 de outubro 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, resolve:

Dispensar JOANA DARC ANDRADE MATTOS, servidora
requisitada junto ao MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, do encargo de substituta
eventual do Chefe do Núcleo de Logística, FC-03, da ESCOLA SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.
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Portaria nº 70, de 10 de outubro 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, resolve:

Art. 1º Alterar a composição dos membros da Comissão Técnica de que
trata a Portaria/ESMPU nº 56, de 14.8.2007, publicada no BS/MPU nº 08, de agosto/
2007.

Art. 2º Designar para compor a Comissão, sob a Presidência do primeiro,
os seguintes servidores:

Presidente:
JULIANA CARVALHO GARCIA, matrícula nº 10756-5
Membros:
DANIELLA BEZERRA CARVALHO, matrícula nº 2510-1
HEITOR AMORAS DE CASTRO MENEZES, matrícula nº 6002669-3
Suplentes:
CAROLINA POMPEU DE SOUSA CAMPOS, matrícula nº 11355-7
CRISTINA MOREIRA DA FONTOURA, matrícula nº 15293-5
Art. 3º  A Presidente será substituída em seus impedimentos eventuais

pela servidora DANIELLA BEZERRA CARVALHO, matrícula nº 2510-1.
Art. 4º  Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria nº 71, de 16 de outubro 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 MARIA HELENA BEZERRA, matricula nº
14169-1, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratado: MARCUS FARO DE CASTRO
Nota de empenho: 2007NE000244
Objeto: Contratação de Professor para ministrar aulas nas disciplinas

“Relações Internacionais” e “Shadow economies” no curso de Especialização
“Globalização, Justiça e Segurança Humana” da ESCOLA SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do gestor acima referido, as
funções serão exercidas pela servidora SANDRA MARIA GAUCHE, matrícula nº
6730-0.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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Portaria nº 72, de 18 de outubro 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 MARIA HELENA BEZERRA, matricula nº
14169-1, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratada: BRAINSTORMING ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
INFORMÁTICA LTDA

Nota de empenho: 2007NE000305
Objeto: Realização do Curso de Aperfeiçoamento “Planejamento

Estratégico e Cenários Prospectivos – Aplicação do Método Grumbach” a membros
do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais da fiscal acima referida, as
funções serão exercidas pela servidora ANA PAULA FARIA LOPES, matrícula nº
14364-2.

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

Portaria nº 73, de 18 de outubro 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 DILMA LÚCIA LOPES DE ALBUQUERQUE,
matricula nº 6141, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir
enunciado:

Contratada: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA ANDRÉA VIVAS
LTDA

Nota de empenho: 2007NE000286
Objeto: Prestação de serviços de fisioterapia nas dependências da

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.
Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais da fiscal acima referida, as

funções serão exercidas pelo servidor ADMAR DOS SANTOS MENEZES, matrícula
nº 10001.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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Portaria nº 74, de 25 de outubro 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 MARIA HELENA BEZERRA, matricula nº
14169-1, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratado: CARLOS ROBERTO PIO DA COSTA FILHO
Nota de empenho: 2007NE000302
Objeto: Contratação de Professor para ministrar aulas nas disciplinas

“Economia (propedêutica)” e “O poder das corporações transnacionais: o caso
Nestlé” no curso de Especialização “Globalização, Justiça e Segurança Humana” da
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do gestor acima referido, as
funções serão exercidas pela servidora SANDRA MARIA GAUCHE, matrícula nº
6730-0.

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

Portaria nº 75, de 30 de outubro de 2007.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria 485, de 20 de
agosto de 2004, e considerando o disposto no art. 237, II, da Lei n. 8.112/90; resolve:

Art. 1.º Elogiar o servidor ADAILTON ANTONIO DA SILVA, Analista
Pericial-Contabilidade, pela atuação excepcional , esforço, dedicação e, notadamente,
eficiência demonstrados no exercício de suas funções, no período de junho de 2006
a outubro de 2007.

Art. 2.º Determinar que o presente ELOGIO seja anotado nos assenta-
mentos funcionais do servidor.

Portaria nº 76, de 30 de outubro de 2007.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO 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 ROBERTA SOUSA ALMEIDA PONTES,
matricula nº 15334-6, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir
enunciado:
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Contratado: BRAINSTORMING ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
INFORMÁTICA LTDA

Nota de empenho: 2007NE000329
Objeto: Realização do Curso de Aperfeiçoamento “Planejamento Estra-

tégico e Cenários Prospectivos – Aplicação do Método Grumbach” para os servido-
res da ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do gestor acima referido, as
funções serão exercidas pela servidora LUCIVALDO VASCONCELOS BARROS,
matrícula nº 2739-1.

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

Portaria nº 77, de 30 de outubro de 2007.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO 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 MARIA HELENA BEZERRA, matricula nº
14169-1, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratada: ATHOS EVENTOS LTDA.
Nota de empenho: 2007NE000311
Objeto: Prestação de serviços de hospedagem e infra-estrutura de even-

tos, neles compreendidos: locação de espaços, locação de equipamentos, serviços
de buffet e outros serviços correlatos à infra-estrutura de eventos em todo o territó-
rio nacional..

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do gestor acima referido, as
funções serão exercidas pela servidora SANDRA MARIA GAUCHE, matrícula nº
6730-0.

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

Portaria nº 78, de 30 de outubro de 2007.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO DA UNIÃO, no uso das atribuições e tendo em vista o que dispõe a Portaria PGR
nº 679, de 23 de dezembro de 2005, resolve:

Art. 1º Designar a servidora LOURDES RIBEIRO PASSOS, matrícula 9657-
1, para atuar como encarregada pelo setor financeiro do Núcleo de Orçamento e
Finanças da Escola Superior do Ministério Público da União e como sua substituta
eventual a servidora SERLY CATARINA DE MORAIS, matrícula 2389-2.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, ficando revogadas
as disposições da Portaria nº 44 de 13 de julho de 2007, publicada no BS/MPU nº 07
de 2007.
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Portaria nº 79, de 30 de outubro de 2007.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO 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 ROSELY CONCEIÇÃO HADDAD, matricula
nº 9628-8, para controlar e fiscalizar a execução do contrato a seguir enunciado:

Contratada: UNIDADE BSB REPRESENTAÇÃ DE LIVROS LTDA
Nota de empenho: 2007NE000332
Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar capacitação

técnico-profissional a servidores recém admitidos e em exercício na Auditoria Inter-
na/MPU.

Art. 2º Nos impedimentos legais e eventuais do gestor acima referido, as
funções serão exercidas pela servidora ANA CLÁUDIA SOARES, matrícula nº 5669-
3.

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

Proposta e Concessão de Diárias nº 485/2007. ALMIR AUGUSTO CHAVES.
Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego/DF. 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 CUIABÁ, no período de 09 a 11 de outubro de 2007, para
participar como palestrante no “Fórum sobre Trabalho Rural e o Manejo de
Agrotóxicos – NR 31”, realizado no dia 10 de outubro de 2007, na cidade de Sinop/
MT.

Proposta e Concessão de Diárias nº 486/2007. CLÓVIS EDUARDO
MEIRELLES. Engenheiro Agrônomo e de Segurança  - FUNDACENTRO. 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 CUIABÁ, no período de 09 a 11 de outubro de 2007,
para participar como palestrante no “Fórum sobre Trabalho Rural e o Manejo de
Agrotóxicos – NR 31”, realizado no dia 10 de outubro de 2007, na cidade de Sinop/
MT.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 487/2007. SEBASTIÃO GERALDO
OLIVEIRA. Professor da UF/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
CURITIBA, no período de 04 a 05 de outubro de 2007, para participar como palestrante
no “Curso de Aperfeiçoamento sobre as Ações Indenizatórias decorrentes de
Acidentes de Trabalho ou Doença Ocupacional”, realizado no dia 05 de outubro de
2007, na cidade de Curitiba/PR.

Proposta e Concessão de Diárias nº 488/2007. EDUARDO VARANDAS
ARARUNA. Procurador do Trabalho. 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 a SÃO LUIS, no período de 05 a 05 de outubro de 2007,
para participar como palestrante da Atividade Acadêmica denominada “Seminário -
A Efetivação do Direito do Trabalho”, realizado no dia 05 de outubro de 2007, na
cidade de São Luis/MA.

Proposta e Concessão de Diárias nº 489/2007. MARIA ELIENAI LUIZ
CORREIA. Engenheira Agrônoma da EMPAER/MT. Concedo e autorizo o pagamento
de 0,5 diária no valor total sem descontos de R$ 200,00 (duzentos reais), referente à
viagem a SINOP/MT, no período de 10 a 10 de outubro de 2007, para participar como
docente na Atividade Acadêmica denominada “Fórum sobre Trabalho Rural e o
Manejo de Agrotóxicos – NR 31”, realizado no dia 10 de outubro de 2007, na cidade
de Sinop/MT.

Proposta e Concessão de Diárias nº 490/2007. MÔNICA MARIA BASTOS
PAOLIELLO. Palestrante. Concedo e autorizo o pagamento de 1,5 diária no valor
total sem descontos de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente à viagem a CURITIBA,
no período de 10 a 11 de outubro de 2007, para participar como palestrante na
Atividade Acadêmica denominada “Curso – Avaliação e Controle dos Riscos
relacionados ao Chumbo-Ácido”, realizado no período de 09 a 10 de outubro de
2007, na cidade de Curitiba/PR.

Proposta e Concessão de Diárias nº 491/2007. SILVIA MARIA
ZIMMERMANN. Procuradora 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 CURITIBA, no período de
10 a 11 de outubro de 2007, para participar como palestrante na Atividade Acadêmica
denominada “Curso – Avaliação e Controle dos Riscos relacionados ao Chumbo-
Ácido”, realizado no período de 09 a 10 de outubro de 2007, na cidade de Curitiba/
PR.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 492/2007. ANDRÉA MARIA SILVEIRA.
Palestrante. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 diárias no valor total sem
descontos de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), referente à viagem a
CURITIBA, no período de 08 a 11 de outubro de 2007, para participar como palestrante
na Atividade Acadêmica denominada “Curso – Avaliação e Controle dos Riscos
relacionados ao Chumbo-Ácido”, realizado no período de 09 a 10 de outubro de
2007, na cidade de Curitiba/PR.

Proposta e Concessão de Diárias nº 493/2007. GILMAR DA CUNHA
TRIVELATO. Palestrante. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 diárias no valor
total sem descontos de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), referente à viagem
a CURITIBA, no período de 08 a 11 de outubro de 2007, para participar como
palestrante na Atividade Acadêmica denominada “Curso – Avaliação e Controle
dos Riscos relacionados ao Chumbo-Ácido”, realizado no período de 09 a 10 de
outubro de 2007, na cidade de Curitiba/PR.

Proposta e Concessão de Diárias nº 494/2007. BIVIANY ROJAS GARZON.
Pesquisadora. Concedo e autorizo o pagamento de 5,5 diárias no valor total sem
descontos de R$ 1.023,00 (hum mil e vinte e três reais), referente à viagem a MANAUS,
no período de 14 a 19 de outubro de 2007, para participar de pesquisa referente ao
Projeto “Criminalização e Situação Prisional de índios no Brasil”, na cidade de
Manaus/AM.

Proposta e Concessão de Diárias nº 495/2007. PAULO CESAR ANDRADE
ALMEIDA. Assistente da Secretaria Executiva do MPS. Concedo e autorizo o
pagamento de 2,5 diárias no valor total sem descontos de R$ 1.000,00 (hum mil reais),
referente à viagem a CUIABÁ, no período de 17 a 19 de outubro de 2007, para
participar como palestrante na Atividade Acadêmica denominada “VIII Seminário de
Saúde e Segurança no Trabalho”, realizado no período de 17 a 19 de outubro de
2007, na cidade de Cuiabá/MT.

Proposta e Concessão de Diárias nº 496/2007. ZUHER HANDAR.
Especialista em Saúde e Segurança no 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 CUIABÁ, no período de 17 a 18 de outubro de 2007, para participar como
palestrante na Atividade Acadêmica denominada “VIII Seminário de Saúde e
Segurança no Trabalho”, realizado no período de 17 a 19 de outubro de 2007, na
cidade de Cuiabá/MT.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 497/2007. 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
(quinhentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à
viagem a BRASILIA, no período de 14 a 15 de outubro de 2007, para participar de
Reunião do Conselho Administrativo na Escola Superior do Ministério Público da
União”, realizado no período de 14 a 15 de outubro de 2007, na cidade de Brasília/DF.

Proposta e Concessão de Diárias nº 498/2007. PEDRO BARBOSA PEREIRA
NETO. Procurador Regional 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 RECIFE, no período de 17
a 18 de outubro de 2007, para participar como palestrante na Atividade Acadêmica
denominada “Curso de Aperfeiçoamento para Especialistas em Combate a Lavagem
de Dinheiro – 2º turma”, realizado no período de 15 a 17 de outubro de 2007, na
cidade de Recife/PE.

Proposta e Concessão de Diárias nº 499/2007. RODRIGO DE GANDIS.
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 RECIFE, no período de 17 a 18 de outubro
de 2007, para participar como palestrante na Atividade Acadêmica denominada “Curso
de Aperfeiçoamento para Especialistas em Combate a Lavagem de Dinheiro – 2º
turma”, realizado no período de 15 a 17 de outubro de 2007, na cidade de Recife/PE.

Proposta e Concessão de Diárias nº 500/2007. 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 RECIFE, no período de 15 a 17 de
outubro de 2007, para participar como palestrante na Atividade Acadêmica
denominada “Curso de Aperfeiçoamento para Especialistas em Combate a Lavagem
de Dinheiro – 2º turma”, realizado no período de 15 a 17 de outubro de 2007, na
cidade de Recife/PE.

Proposta e Concessão de Diárias nº 501/2007. DELTAN MARTINAZZO
DALLAGNOL. 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 RECIFE, no período de 15 a 17 de
outubro de 2007, para participar como palestrante na Atividade Acadêmica
denominada “Curso de Aperfeiçoamento para Especialistas em Combate a Lavagem
de Dinheiro – 2º turma”, realizado no período de 15 a 17 de outubro de 2007, na
cidade de Recife/PE.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 502/2007. CLAUDIO HENRIQUE
PORTELA DO REGO. Promotor de Justiça. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5
diárias no valor total com descontos de R$ 1.709,08 (hum mil setecentos e nove reais
e oito centavos), referente à viagem a RECIFE, no período de 14 a 18 de outubro de
2007, para participar da Atividade Acadêmica denominada “Curso de Aperfeiçoamento
para Especialistas em Combate a Lavagem de Dinheiro – 2º turma”, realizado no
período de 15 a 17 de outubro de 2007, na cidade de Recife/PE.

Proposta e Concessão de Diárias nº 503/2007. ELTON GHERSEL.
Procurador Regional da República. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 1.709,08 (hum mil setecentos e nove reais e oito
centavos), referente à viagem a RECIFE, no período de 14 a 18 de outubro de 2007,
para participar da Atividade Acadêmica denominada “Curso de Aperfeiçoamento
para Especialistas em Combate a Lavagem de Dinheiro – 2º turma”, realizado no
período de 15 a 17 de outubro de 2007, na cidade de Recife/PE.

Proposta e Concessão de Diárias nº 504/2007. JURACI GUIMARÃES
JÚNIOR. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 4,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 1.709,08 (hum mil setecentos e nove reais e oito
centavos), referente à viagem a RECIFE, no período de 14 a 18 de outubro de 2007,
para participar da Atividade Acadêmica denominada “Curso de Aperfeiçoamento
para Especialistas em Combate a Lavagem de Dinheiro – 2º turma”, realizado no
período de 15 a 17 de outubro de 2007, na cidade de Recife/PE.

Proposta e Concessão de Diárias nº 505/2007. MARCELO ANTÔNIO
CEARÁ SERRA AZUL. Procurador Regional da República. Concedo e autorizo o
pagamento de 4,5 diárias no valor total com descontos de R$ 1.709,08 (hum mil
setecentos e nove reais e oito centavos), referente à viagem a RECIFE, no período
de 14 a 18 de outubro de 2007, para participar da Atividade Acadêmica denominada
“Curso de Aperfeiçoamento para Especialistas em Combate a Lavagem de Dinheiro
– 2º turma”, realizado no período de 15 a 17 de outubro de 2007, na cidade de Recife/
PE.

Proposta e Concessão de Diárias nº 506/2007. CARLA VERISSIMO DE
CARLI. Procuradora Regional da República. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5
diárias no valor total com descontos de R$ 1.331,81 (hum mil trezentos e trinta e um
reais e oitenta e um centavos), referente à viagem a RECIFE, no período de 14 a 17 de
outubro de 2007, para participar como coordenadora na Atividade Acadêmica
denominada “Curso de Aperfeiçoamento para Especialistas em Combate a Lavagem
de Dinheiro – 2º turma”, realizado no período de 15 a 17 de outubro de 2007, na
cidade de Recife/PE.



12MPU - Boletim de Serviço - Ano XIII -  nº 10 - outubro de 2007.

Proposta e Concessão de Diárias nº 507/2007. JOSÉ ROBALINHO
CAVALCANTI. Procurador da República. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5
diárias no valor total com descontos de R$ 1.331,81 (hum mil trezentos e trinta e um
reais e oitenta e um centavos), referente à viagem a RECIFE, no período de 14 a 17 de
outubro de 2007, para participar da Atividade Acadêmica denominada “Curso de
Aperfeiçoamento para Especialistas em Combate a Lavagem de Dinheiro – 2º turma”,
realizado no período de 15 a 17 de outubro de 2007, na cidade de Recife/PE.

Proposta e Concessão de Diárias nº 508/2007. ANDRÉA WALMSLEY
SOARES 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 RECIFE, no período de 15 a 17 de
outubro de 2007, para participar da Atividade Acadêmica denominada “Curso de
Aperfeiçoamento para Especialistas em Combate a Lavagem de Dinheiro – 2º turma”,
realizado no período de 15 a 17 de outubro de 2007, na cidade de Recife/PE.

Proposta e Concessão de Diárias nº 509/2007. PABLO COUTINHO
BARRETO. 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 RECIFE, no período de 15 a 17 de outubro de
2007, para participar da Atividade Acadêmica denominada “Curso de Aperfeiçoamento
para Especialistas em Combate a Lavagem de Dinheiro – 2º turma”, realizado no
período de 15 a 17 de outubro de 2007, na cidade de Recife/PE.

Proposta e Concessão de Diárias nº 510/2007. CARLOS AUGUSTO
FECURY SYDRIÃO FERREIRA. Major. Concedo e autorizo o pagamento de 5,5
diárias no valor total sem descontos de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),
referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período de 21 a 26 de outubro de 2007, para
participar como palestrante na Atividade Acadêmica denominada “Treinamento em
Inteligência para Procuradores Regionais da República e Procuradores da República
no Rio Grande do Sul”, realizado no período de 22 a 27 de outubro de 2007, na cidade
de Porto Alegre/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 511/2007. JOÃO MIGUEL SOUZA
AGUIAR MAIA DE SOUSA. Tenente Coronel. Concedo e autorizo o pagamento de
5,5 diárias no valor total sem descontos de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),
referente à viagem a PORTO ALEGRE, no período de 21 a 26 de outubro de 2007, para
participar como palestrante na Atividade Acadêmica denominada “Treinamento em
Inteligência para Procuradores Regionais da República e Procuradores da República
no Rio Grande do Sul”, realizado no período de 22 a 27 de outubro de 2007, na cidade
de Porto Alegre/RS.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 512/2007. SÉRGIO LUIZ RECHIA.
Coronel. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 diárias no valor total sem descontos
de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), referente à viagem a PORTO ALEGRE,
no período de 21 a 24 de outubro de 2007, para participar como palestrante na
Atividade Acadêmica denominada “Treinamento em Inteligência para Procuradores
Regionais da República e Procuradores da República no Rio Grande do Sul”, realizado
no período de 22 a 27 de outubro de 2007, na cidade de Porto Alegre/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 513/2007. JULIANA OLIVEIRA DE
SOUSA. Analista de Documentação - ESMPU. Concedo e autorizo o pagamento de
2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 453,54 (quatrocentos e cinqüenta e
três reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à viagem a SÃO PAULO, no
período de 18 a 20 de outubro de 2007, para participar do 1ª Encontro de Arquitetura
da Informação, realizado no período de 19 a 20 de outubro de 2007, na cidade de São
Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 514/2007. RICARDO TADEU
MARQUES FONSECA. Procurador Regional 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
CAMPINAS, no período de 18 a 20 de outubro de 2007, para participar como
palestrante na Atividade Acadêmica denominada “Seminário – Discussão de Temas
Comuns entre o Ministério Público do Trabalho e a Magistratura do Trabalho”,
realizado no dia 19 de outubro de 2007, na cidade de Campinas/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 515/2007. ROBERTA SOUSA
ALMEIDA PONTES. Analista de Controle Interno - ESMPU. Concedo e autorizo o
pagamento de 2,5 diárias no valor total com descontos de R$ 453,54 (quatrocentos
e cinqüenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à viagem a SÃO
PAULO, no período de 18 a 20 de outubro de 2007, para participar do “1ª Encontro de
Arquitetura da Informação”, realizado no período de 19 a 20 de outubro de 2007, na
cidade de São Paulo/SP.

Proposta e Concessão de Diárias nº 516/2007. MARIA EMÍLIA CORRÊA
VIANA. Analista de Documentação. Concedo e autorizo o pagamento de 3,5 diárias
no valor total com descontos de R$ 623,08 (seiscentos e vinte e três reais e oito
centavos), referente à viagem a BRASILIA, no período de 22 a 25 de outubro de
2007, para participar do Curso “Sistema Integrado de Administração Financeira –
SIAFI”, realizado no período de 22 a 25 de outubro de 2007, na cidade de Brasília/DF.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 517/2007. MANOEL ORLANDO DE
MELO GOULART. 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 BRASILIA, no período de 22 a 25
de outubro de 2007, para participar do Curso “Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI”, realizado no período de 22 a 25 de outubro de 2007, na cidade
de Brasília/DF.

Proposta e Concessão de Diárias nº 518/2007. LUCIANO MARIZ MAIA.
Procurador Regional 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 BRASILIA, no período de 29 a 30
de outubro de 2007, para participar de Reunião do Programa Contra a Tortura com o
Ministério da Justiça, realizado no período de 29 a 30 de outubro de 2007, na cidade
de Brasília/DF.

Proposta e Concessão de Diárias nº 519/2007. GEÓRGIO AUGUSTO
ARDIGO. Técnico de Apoio Especializado - Transporte. Concedo e autorizo o
pagamento de 1,5 diária no valor total com descontos de R$ 205,54 (duzentos e cinco
reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à viagem a CURITIBA, no período de
10 a 11 de outubro de 2007, para conduzir a Procuradora Regional do Trabalho Drª
Silvia Maria Zimmermann, que participou da Atividade Acadêmica denominada
“Gestão dos Riscos a Saúde dos Trabalhadores expostos ao Chumbo na Produção
e Reciclagem de Baterias, realizado no período de 10 a 11 de outubro de 2007, na
cidade de Curitiba/PR.

Proposta e Concessão de Diárias nº 520/2007. SÉGIO CRUZ ARENHART.
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 PASSO FUNDO, no período de 07 a 08 de
novembro de 2007, para participar como palestrante da Atividade Acadêmica
denominada “Seminário Semana do Ministério Público”, a ser realizado no período
de 05 a 07 de novembro de 2007, na cidade de Passo Fundo/RS.

Proposta e Concessão de Diárias nº 521/2007. GUADALUPE LOURO
TUROS COUTO. Procuradora 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 PASSO FUNDO, no
período de 06 a 07 de novembro de 2007, para participar como palestrante da Atividade
Acadêmica denominada “Seminário Semana do Ministério Público”, a ser realizado
no período de 05 a 07 de novembro de 2007, na cidade de Passo Fundo/RS.
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Proposta e Concessão de Diárias nº 522/2007. RODRIGO JANOT
MONTEIRO DE BARROS. Subprocurador-Geral da República e Diretor-Geral da
ESMPU. 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 ao RIO DE JANEIRO, no período de 12 a 13 de novembro de 2007,
para participar do “II Seminário de Direito Processual Civil”, a ser realizado no
período de 12 a 13 de novembro de 2007, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

SECRETARIA GERAL DO MPU

LOTAÇÃO PROVISÓRIA

Em 02 de outubro de 2007.

Processo n° 1.00.000.010310/2007-61. JULIANA SILVA BARROS DE MELO
SANT’ANA, ocupante do cargo de Analista Processual, matrícula nº 16884, lotada
no CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.  LOTO
PROVISORIAMENTE a servidora na PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA,
para exercício da função de confiança de Secretário Administrativo, FC-2, junto ao
Gabinete do Subprocurador-Geral da República, Dr. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA
RIOS. Fundamento  legal: artigo 1º, inciso VI, alínea “a” , da Portaria PGR/MPU n.º
94, de 14 de março de 2007.

Processo n.º 1.00.000.007926/2007-55. ADRIANA CAMPELO ONIAS DE
CARVALHO, ocupante do cargo de Analista Processual, matrícula 15864, do
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LOTO PROVISORIAMENTE
a servidora na PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, para exercício do cargo
em comissão de Assessor, CC-3, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.
Fundamento legal:  art. 1º, inciso VI, alínea “a” da Portaria PGR/MPU n.º 94 , de 14/
03/2007.

Em 11 de outubro de 2007.

AUDIN/GAB-000543/2007. LINA MARIA DE MEDEIROS MELO FREIRE,
Analista Administrativo do quadro do MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.
REVOGO, a partir de 9 de outubro de 2007, a lotação provisória da servidora na
AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Fundamento legal:
Despacho SG de 6 de dezembro de 2006 e Portaria PGT n.º 454, de 5/10/2007.

CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário- Geral
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