
 
 

 PORTARIA Nº 702, DE 23 DE MARÇO DE 2005. 
 
 
CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL     
 
 

  O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA, no 
uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso I, do Regulamento baixado pelo Decreto nº 
43.415, de 04 de julho de 2003, e tendo em vista o disposto no artigo 7º da Resolução nº 90/2002, 
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica constituída Comissão Especial encarregada de apurar as 

responsabilidades pelo roubo dos seguintes objetos na sede do Escritório Seccional de Sete 
Lagoas: 

I – um microcomputador COBRA; 
II – uma impressora EPSON OFX 880; 
III – um estabilizador automático de voltagem; 
IV – um monitor de vídeo; 
V – uma seringa automática com duas agulhas. 
 
Art. 2º - A Comissão a que se refere o artigo anterior é composta dos 

seguintes servidores, sob a presidência do primeiro: 
 
I – Naldemir Alves Pereira Júnior – Masp 361153-0; 
II – José Maria Torres Pereira – Masp 1017018-1; 
III – Valdir Jesus de Menezes – Masp 362614-0 
 
Art. 3º - Fica estabelecido o prazo de trinta dias para a realização dos 

trabalhos e apresentação do respectivo relatório à Diretoria Geral. 
 
Art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Belo Horizonte, 23 de março de 2005. 
 
 
 
 
 

Altino Rodrigues Neto 
Diretor-Geral 
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