
PORTARIA Nº 101/94, DE 27 DE JANEIRO DE 1994.

CONSTITUI COMISSÃO DE SINDICÂNCIA.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 19, inciso I, e
o Anexo II, inciso I, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992,

considerando  o  conteúdo  das  notícias  veiculadas  pela
imprensa local com relação à possíveis irregularidades praticadas pelo Superintendente
da Superintendência de Promoção de Produtos e Eventos desta Autarquia, Dr. Nelson
de Souza Cunha, 

considerando a necessidade de apurar a procedência dos
fatos divulgados, visando preservar a administração desta Autarquia e manter rigorosa
transparência  nos  seus  atos  de  gestões  administrativa,  que  devem se  pautar  pela
idoneidade, legalidade, moralidade e probidade administrativa,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fica  constituída  Comissão  de  Sindicância  para
apurar  possíveis  irregularidades  no  exercício  do  cargo  de  Superintendente  da
Superintendência de Promoção de Produtos e Eventos pelo seu titular, Dr. Nelson de
Souza Cunha, relacionadas com notícias veiculadas pela imprensa local.

Art. 2º - A Comissão, a que se refere o artigo anterior, é
composta dos seguintes membros, sob a Presidência do primeiro:

  I - Dr. José Geraldo Ribas, Assessor-Chefe da Assessoria
Jurídica;

 II  -  Dr.  Sylvio  Santos  Vasconcellos,  Auditor-Chefe  da
Assessoria Jurídica;

III  -  Dra.  Vilma  Fazitto  Resende,  Assessora-Chefe  de
Comunicação Social da Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 3º - Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da data da publicação desta Portaria, para a Comissão, ora Constituída, concluir
os seus trabalhos e apresentar o Relatório final à Diretoria Geral.

Art. 4º - Ficam suspensas as férias regulamentares do Dr.
Nelson  de  Souza  Cunha,  a  fim  de  garantir  a  plena  execução  dos  trabalhos  pela



presente  Comissão  de  Sindicância,  mantendo-o  afastado  de  suas  funções  e  à
disposição da citada Comissão,  até a data da apresentação do Relatório  a que se
refere o artigo anterior. 

Art.  5º  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em
Belo Horizonte, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 1994.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


