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para cumprirem o mandato 2008/2011, esclarecido que os eleitos
atendem às exigências legais e estatutárias: Diretor-Presidente: JOSÉ
MARIA RABELO, brasileiro, casado, bacharel em Direito, residente
e domiciliado na SQN 310, bloco K, ap. 301 - Asa Norte - Brasília
(DF), portador do CPF n.º 232.814.566-34 e da Carteira de Identidade
MG-851.287, expedida em 17.04.2000, pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais; Diretor-Vice-Presidente: ADÉ-
ZIO DE ALMEIDA LIMA, brasileiro, casado, economista, residente
e domiciliado na SQN 315, bloco G, ap. 207, Asa Norte - Brasília
(DF), portador do CPF n.º 342.530.507-78 e da Carteira de Identidade
n.º 245.123, expedida em 21.11.1977, pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Espírito Santo; Diretor-Gerente: ALLAN SI-
MÕES TOLEDO, brasileiro, casado, administrador de empresas, re-
sidente e domiciliado na Rua Francisca Júlia, 300, 3º andar, ap. 03,
Bairro Santana - São Paulo (SP), portador do CPF nº 050.080.458-30
e da Carteira de Identidade nº 13.191.996-9, expedida em 14.01.1991,
pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. f) aprovar que aos
Diretores eleitos não caberá remuneração pelo exercício do cargo, por
já serem remunerados pelo Banco do Brasil S.A. ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) aprovar a inclusão no Estatuto
Social do artigo 16-A, transcrito a seguir, contemplando a cons-
tituição de componente de ouvidoria único para todo o Conglome-
rado. Art. 16-A A BB Leasing integra o componente organizacional
único de Ouvidoria do Banco do Brasil S.A. que atuará em seu nome.
§1º Além de outras previstas na legislação específica, constituem
atribuições da Ouvidoria: I - receber, registrar, instruir, analisar e dar
tratamento formal e adequado às reclamações dos clientes e usuários;
II -prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência acerca do
andamento de suas demandas e das providências adotadas; III - in-
formar o prazo previsto para resposta final; IV- propor à Diretoria
medidas corretivas ou de aprimoramento dos procedimentos e rotinas
da instituição; V- elaborar e encaminhar à Auditoria Interna, ao Co-
mitê de Auditoria e à Diretoria, relatórios semestrais sobre sua atua-
ção, contendo as proposições mencionadas no item anterior. §2º A
atuação da Ouvidoria será pautada pela transparência, independência,
imparcialidade e isenção, sendo dotada de condições adequadas para
o seu efetivo funcionamento. §3º A Ouvidoria terá assegurado o
acesso às informações necessárias para sua atuação, podendo, para
tanto, requisitar informações e documentos para o exercício de suas
atividades, observada a legislação relativa ao sigilo bancário. §4º A
função de Ouvidor será desempenhada por funcionário da ativa do
Banco do Brasil, detentor de comissão compatível com as atribuições
da Ouvidoria, o qual terá mandato de um ano, renovável por iguais
períodos, sendo designado e destituído, a qualquer tempo, pelo Pre-
sidente daquela instituição. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre-
sidente deu por encerrados os trabalhos das Assembléias Gerais Or-
dinária e Extraordinária do Acionista da BB-Leasing S.A. - Arren-
damento Mercantil, da qual eu, ass.) Hayton Jurema da Rocha, Se-
cretário, mandei lavrar esta Ata que, lida e achada conforme, é de-
vidamente assinada. Ass.) José Maria Rabelo, Diretor-Presidente da
BB-Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, Presidente das Assem-
bléias e Aldo Luiz Mendes, Representante do Banco do Brasil. VIS-
TO: Áurea Farias Martins, OAB DF 9.100, CPF-MF 327337121-87.
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO
PRÓPRIO. Atestamos que este documento foi submetido a exame do
Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a
respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte. De-
partamento de Organização do Sistema Financeiro-DEORF -
6.324.803-4 - Lúcia Regina de O. Mialski - Assessor Pleno. Junta
Comercial do Distrito Federal: Certifico o registro em 26.08.2008,
sob número 20080680640. Antonio Celson G. Mendes - Secretário-
Geral.

Ministério da Integração Nacional
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SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOS FUNDOS

DE INVESTIMENTOS
<!ID1356936-0>

RESOLUÇÃO No- 15, DE 27 DE AGOSTO DE 2008

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOS
FUNDOS DE INVESTIMENTOS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 7º do Decreto n.º 5.847, de 14 de julho de 2006, e o
art. 59 da Portaria n.º 436, de 28 de fevereiro de 2007, e em especial,
as atribuições que lhe são conferidas no art. 1º, inciso II, da Portaria
n.º 515, de 07 de março de 2007, publicada no D.O.U. n.º 47 de 9 de
março de 2007 e o art. 11 da Portaria n.º 639, de 04 de abril de 2007,
publicada no D.O.U. n.º 70 de 12 de abril de 2007, e retificada pelo
D.O.U. n.º 132 de 11 de julho de 2007, todas do Ministério da
Integração Nacional;

Considerando que a Resolução de Cancelamento n.º 19, de
11 de novembro de 2005, publicada no D.O.U. n.º 219 de 16 de
novembro de 2005 e retificada pelo D.O.U. n.º 56 de 22 de março de
2006, não levou em consideração o Relatório Final da Comissão
Mista SUDENE/BNB, constituída pela Portaria/ GAB n.º 1077/98, de
15 de julho de 1998, do Superintendente da antiga Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, para instaurar o Pro-
cedimento Administrativo e apresentar relatório conclusivo sobre a
aplicação dos recursos liberados pelo Fundo de Investimentos do
Nordeste - FINOR para o projeto da empresa SANTA TEREZINHA
AGRO INDUSTRIAL S.A. SANTAGRO, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 08.034.357/0001-00, onde ficou constatado desvio da aplicação de
recursos do FINOR;

Considerando a recomendação contida na Proposição de
Cancelamento n.º 38/2005, de 31 de outubro de 2005, aprovada na
mesma data pelo Gerente Geral, à época, da extinta Unidade de
Gerenciamento dos Fundos de Investimentos - UGFIN, atual De-
partamento de Gestão de Fundos de Investimentos, de que seria
necessária a adoção de abertura de procedimento administrativo apu-
ratório contra a empresa em tela e seus administradores com vistas à
identificação de indícios de desvio de aplicação de recursos, pro-
cedimento este já adotado e concluído pela Comissão Mista SU-
DENE/BNB, conforme citado acima, do qual não se tinha notícia à
época do Cancelamento do Projeto;

Considerando que no Procedimento Administrativo Apura-
tório (processo n.º 03056.000014/98-26) foram observados os prin-
cípios constitucionais do devido processo legal, o contraditório e a
ampla defesa; e

Considerando que o Relatório Final da Comissão Mista SU-
DENE/BNB, de 07 de junho de 2001, entendeu pela constatação de
desvio da aplicação de recursos do FINOR e recomendou o can-
celamento dos incentivos que foram deferidos à empresa SANTA
TEREZINHA AGRO INDUSTRIAL S.A. SANTAGRO e que fossem
tomadas providências para a devolução dos valores desviados no
projeto, com as sanções previstas, resolve:

Aprovar e adotar o Relatório Final da Comissão Mista SU-
DENE/BNB, de 07 de junho de 2001, reformando a Resolução de
Cancelamento Nº 19, de 11 de novembro de 2005, e declarando, de
fato e de direito, o cancelamento do incentivo fiscal do FINOR
concedido à empresa SANTA TEREZINHA AGRO INDUSTRIAL
S.A. SANTAGRO, por desvio de recursos, com fulcro no caput, §1º
e inciso I do art. 12 da Lei n.º 8.167 de 16 de janeiro de 1991 (com
alterações posteriores), além do descumprimento por parte da em-
presa e de seus administradores e/ou acionistas controladores, nos
termos do art. 17 da já citada Lei n.º 8.167/91 e art. 21 do Decreto n.º
101, de 17 de abril de 1991, dos seguintes dispositivos legais in-
fringidos: artigos 132, 176 e 177 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 e artigos 76, inciso IX, 77, inciso II, 135, 137 e 142 da
Portaria n.º 855/94, de 15 de dezembro de 94 (com alterações pos-
teriores).

VITORINO LUÍS DOMENECH RODRIGUEZ

Ministério da Justiça
.

COMISSÃO DE ANISTIA
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PAUTA DA 134ª SESSÃO
A SER REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2008

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ANISTIA do Ministério da Justiça, criada pelo artigo 12, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro
de 2002, torna público a todos os interessados e aos que virem o presente EDITAL, ou dele conhecimento tiverem, que no dia 10 de setembro
de 2008, à partir das 14 horas, na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, sito na Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador, BA, realizar-se-
à Sessão de Julgamento da Comissão de Anistia.

Nº Requerimento Ti p o Nome Relator
1. 2002.01.12159 A ALÍRIO FELICIANO PIMENTA Conselheira Luciana Silva Garcia
2. 2003.01.25010 A MANOEL AMORIM SOUZA Conselheira Marina da Silva Steinbruch
3. 2003.01.27120 A

R
WINSTON ARAÚJO DE CARVALHO

IEDA VEIGA SANTANA
Conselheiro Vanderlei Teixeira de Oliveira

4. 2003.01.30079 A JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA Conselheiro Vanderlei Teixeira de Oliveira
5. 2004.01.39992 A JOSÉ FIDELIS AUGUSTO SARNO Conselheira Vanda Davi Fernandes de Oliveira
6. 2 0 0 4 . 0 1 . 4 11 0 5 A MILTON MENDES FILHO Conselheira Ana Maria de Oliveira
7. 2005.01.51870 A CARLOS JOSÉ SARNO Conselheira Marina da Silva Steinbruch
8. 2008.01.51874 A

R
NEMÉSIO GARCIA DA SILVA

SONIA MARIA ARAUJO DA SILVA
Conselheira Sueli Aparecida Bellato

9. 2007.01.57367 A ODILON PINTO DE MESQUITA FILHO Conselheira Aline Sueli de Salles Santos
10. 2007.01.58347 A ANA MARIA BIANCHI DOS REIS Conselheiro Egmar José de Oliveira
11 . 2007.01.58626 A LIA TEREZINHA BIANCHI DOS REIS Conselheiro Egmar José de Oliveira
12. 2008.01.62090 A IVAN ALVES BRAGA Conselheira Roberta Camineiro Baggio

Legenda:

A - Anistiando

R - Requerente

PAULO ABRAO PIRES JUNIOR

GABINETE DO MINISTRO
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PORTARIA Nº 1.633, DE 5 DE SETEMBRO DE 2008

Disciplina o uso do Cartão de Pagamento
do Governo Federal - CGPF na modalidade
saque no âmbito do Ministério da Justi-
ça/MJ

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no inciso II do § 6º do art. 45
do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, resolve:

Art. 1º. Autorizar, no âmbito do Ministério da Justiça, a
realização de saques por meio do Cartão de Pagamento do Governo
Federal - CPGF até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do
valor concedido ao suprido.

§ 1º. O uso do CPGF na modalidade saque ficará restrito ao

atendimento das despesas abaixo relacionadas:

I - serviços de reprografia de processos e documentos junto

aos Tribunais Federal, Estadual e Regional, autenticação de docu-

mentos e despesas cartoriais;

II - combustíveis e lubrificantes automotivos, quando forem

adquiridos em área que não esteja contemplada por contrato de for-

necimento específico, vedado o fracionamento de despesas;

III - material para manutenção de veículos, bens móveis e

imóveis, quando o fornecimento não for contemplado por contrato

específico, vedado o fracionamento de despesas;

IV - aluguel de veículos, estacionamentos, pedágios e tarifas

eventuais e obrigatórias;

V - bilhete de passagem terrestre e fluvial, quando o for-

necimento não for contemplado por contrato específico, vedado o

fracionamento de despesas;

VI - serviços técnicos profissionais eventuais, quando a pres-

tação não for contemplada por contrato específico, vedado o fra-

cionamento de despesas;

VII - fornecimento eventual de alimentação e gêneros ali-

mentícios quando o fornecimento não for contemplado por contrato

específico, vedado o fracionamento de despesas;

VIII - serviços médico-hospitalares, odontológicos e labo-

ratoriais eventuais, quando a prestação não for contemplada por con-

trato específico, vedado o fracionamento de despesas;

IX - medicamentos eventuais, quando a prestação não for

contemplada por contrato específico, vedado o fracionamento de des-

pesas;

X - serviços e aquisições de pequeno valor cujo pagamento

não seja possível realizar na rede de atendimento do CPGF, vedado o

fracionamento de despesas.

XI - aquisição de artesanatos indígenas diretamente de índios

que vivem em aldeias;

XII - taxa e impostos incidentes sobre veículos oficiais junto

ao Departamento Nacional de de Trânsito - DENATRAN e/ou De-

partamento de Trânsito do respectivo Estado, quando da regularização

do licenciamento anual .

§ 2º. O saque de que trata o caput deste artigo deverá ser

justificado no processo de prestação de contas quanto à impossi-

bilidade de utilização do pagamento via CPGF.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

TARSO GENRO

Frederico
Typewriter
REVOGADO


		ouvidoria@in.gov.br
	2009-12-22T16:26:35-0200
	Imprensa Nacional
	ediarios.in.gov.br
	Diário Oficial




