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DECRETOS

DECRETO “P” nº 689, de 28 de agosto de 2009. partir de 02 de setembro de 2009, revogadas disposições em contrário.

“Designa Micheli Alves Machado, para exercer função de confiança”. Dourados/ MS, 02 de setembro de 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que Ari Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal de Douradoslhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Tatiane Cristina da Silva MorenoConsiderando o disposto no artigo, 24 da Lei Complementar nº 117 de 31 de 
Secretária Municipal de Administraçãodezembro de 2007;

Fernando José Baraúna RecaldeDECRETA:
Procurador Geral do Município

Art. 1ºFica designada a partir de 01 de junho de 2009, MICHELI ALVES 
 MACHADO, para exercer a função de confiança de “Secretário de Escola I”, 

DECRETO “P” nº 706, de 02 de setembro de 2009.símbolo, DAI-02, lotada na Secretaria Municipal de Educação/ E.M.I Ramão 
Martins. “Exonera Jusselmo Sérgio Carlos de Freitas – SEMSUR”

Art. 2ºEste decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
retroativos a 01 de junho de 2009, revogadas disposições em contrário. confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Dourados/ MS, 28 de agosto de 2009. DECRETA:

Ari Valdecir Artuzi Art. 1º Fica exonerado, a partir de 01 de setembro de 2009, JUSSELMO 
Prefeito Municipal de Dourados SÉRGIO CARLOS DE FREITAS, do cargo de provimento em comissão de 

“Assessor IV”, símbolo DGA 07, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Tatiane Cristina da Silva Moreno
Urbanos.Secretária Municipal de Administração

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos Fernando José Baraúna Recalde
retroativos a 01 de setembro de 2009, revogadas disposições em contrário.Procurador Geral do Município

Dourados/ MS, 02 de setembro de 2009.

DECRETO “P” nº 705, de 02 de setembro de 2009.
Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal de Dourados“Exonera Elaine Ubirajara da Silva Santos – SEMSUR”

Tatiane Cristina da Silva MorenoO PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que 
Secretária Municipal de Administraçãolhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Fernando José Baraúna RecaldeDECRETA: Procurador Geral do Município

Art. 1º Fica exonerada, a partir de 02 de setembro de 2009, ELAINE  
UBIRAJARA DA SILVA SANTOS, do cargo de provimento em comissão de DECRETO “P” nº 707, de 02 de setembro de 2009.
“Assessor V”, símbolo DGA 08, lotada na Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos. “Nomeia Antonia Luzinete Santos de Oliveira - SEMS”

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
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confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Informações Preliminares (CIP), no prazo de 10 (dez) dias, implicará a sua conversão em 
Reclamação, instaurando-se processo administrativo para a apuração dos fatos.

DECRETA:
Art. 2º. O consumidor poderá apresentar sua declaração pessoalmente, por 

Art. 1º Fica nomeada, a partir de 02 de setembro de 2009, ANTONIA LUZINETE telegrama, carta, fac-símile, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação.
SANTOS DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo de provimento em comissão de 
“Assessor V”, símbolo DGA 08, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. § 1° As declarações conterão a identificação completa do consumidor, identificação 

do fornecedor, histórico dos fatos e pedido.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 

de 02 de setembro de 2009, revogadas disposições em contrário. § 2º Ocorrendo reclamação por fac-símile e e-mail, o consumidor terá o prazo de 10 
(dez) dias para apresentar, via correio ou pessoalmente, o original da reclamação 

Dourados/ MS, 02 de setembro de 2009. assinada, sob pena de arquivamento do processo.

Ari Valdecir Artuzi Art. 3º.Será instaurado processo administrativo mediante:
Prefeito Municipal de Dourados

I - ato de ofício do titular do PROCON;
Tatiane Cristina da Silva Moreno

Secretária Municipal de Administração II - representação feita por órgãos públicos ou por entidades de defesa do cidadão ou 
classista;

Fernando José Baraúna Recalde
Procurador Geral do Município III - Auto de Constatação e ou Auto de Infração, lavrados pelo agente competente;

 

IV - reclamação por conversão da Carta de Informações Preliminares (CIP), não 
DECRETO “P” nº 708, de 02 de setembro de 2009. atendida no prazo de 10 (dez) dias;

“Nomeia Marindo Medardo Filho - SEMSUR” V - reclamação direta do consumidor ou de seu representante legal, nos casos em que 
o Assistente de Relações de Consumo detectar flagrante indício de lesão às normas de O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
proteção e defesa do consumidor.confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Parágrafo único. Os processos administrativos poderão, se for o caso, ser instaurados DECRETA:
em desfavor de mais de um fornecedor.

Art. 1º Fica nomeado, a partir de 01 de setembro de 2009, MARINDO 
Art. 4º. Quando se detectar lesão coletiva decorrente do mesmo tipo de violação e MEDARDO FILHO, para ocupar o cargo de provimento em comissão de “Assessor 

imputada ao mesmo fornecedor, o titular do PROCON instaurará um único processo IV”, símbolo DGA 07, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
administrativo, apensando-se os processos individuais porventura existentes.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
§ 1º Caso a decisão coletiva seja procedente, poderá fixar obrigação de fazer ou de retroativos a 01 de setembro de 2009, revogadas disposições em contrário.

não fazer, determinando que o fornecedor pratique determinado ato ou deixe de praticar 
novamente a mesma infração, sob pena de multa cominatória, que será fixada na decisão.Dourados/ MS, 02 de setembro de 2009.

Ari Valdecir Artuzi § 2º O processo coletivo instaurado também poderá oportunizar a elaboração de 
Prefeito Municipal de Dourados Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual se fixará pena cominatória, em caso de 

descumprimento, valendo o TAC como título executivo.
Tatiane Cristina da Silva Moreno

Secretária Municipal de Administração
§ 3º Cumpridas as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC), o processo administrativo será arquivado.Fernando José Baraúna Recalde
Procurador Geral do Município

§ 4º Ocorrendo o descumprimento de TAC anterior, formalizado com os mesmos 
objetivos e fundamentos, não será elaborado novo TAC dentro do prazo de 2 (dois) anos.

DECRETO Nº 384, DE 27 DE JULHO DE 2009.

§ 5º O TAC será publicado no Diário Oficial do Município de Dourados.Dispõe sobre a apuração de infrações às normas de proteção e defesa do 
consumidor no âmbito do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – 
(PROCON/DOURADOS/MS), articulado com o Sistema Nacional de Informações de 

Seção IIDefesa do Consumidor (SINDEC).
Dos Atos Processuais

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município, Art. 5º.Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON 

orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, economia processual, 
DECRETA: celeridade e informalidade, não dependendo, portanto, de forma determinada senão 

quando este Decreto expressamente a exigir, reputando-se válidos todos os atos e termos 
CAPÍTULO I

processuais praticados, desde que atinjam sua finalidade essencial e não resultem DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
prejuízo à defesa, buscando, sempre que possível, a conciliação entre as partes.

Seção I
§ 1º Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON deverão assegurar ao Da Instauração do Processo Administrativo

fornecedor o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, 
Art.1º. O processo administrativo, destinado à apuração das infrações às normas regendo-se os seus agentes pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

de proteção e defesa do consumidor, inicia-se com o recebimento das declarações dos publicidade, eficiência e demais previstos na Constituição Federal.
consumidores, cabendo ao Atendente de Relações de Consumo do PROCON gerar 
Ficha de Atendimento (FA), selecionando o tipo de atendimento realizado, § 2º Em decisão na qual se evidencie não ter acarretado lesão ao interesse público 
classificando-o como Extraprocon, Simples Consulta, Atendimento Preliminar, Carta nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser 
de Informações Preliminares (CIP), Cálculo, Encaminhamento à Fiscalização e convalidados pela própria Administração.
Reclamação Direta do Consumidor.

§ 1º Ao receber a declaração do consumidor, o Assistente de Relações de Seção III
Consumo, se for o caso, entrará em contato com os fornecedores, realizando 

Da Instauração do Processo AdministrativoAtendimento Preliminar, explicitando as questões de interesse do consumidor e 
buscando a resolução da controvérsia.

Art. 6º.O titular do PROCON poderá instaurar, de ofício, processo administrativo 
sempre que chegue a seu conhecimento notícia de lesão ou de ameaça de lesão aos § 2º Antecedendo a instauração do processo administrativo, o Assistente de 
direitos do consumidor, nos termos dos incisos I e III do art. 3º deste Decreto.Relações de Consumo, poderá, expedir, com base em declaração fornecida pelo 

consumidor, Carta de Informações Preliminares (CIP), podendo, para tanto, requisitar 
§ 1º O ato de instauração do processo administrativo conterá obrigatoriamente:

dos fornecedores informações e documentos sobre as questões de interesse do I - a identificação do infrator;
consumidor, na forma do disposto no § 4° do art. 55 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor. II - a descrição do fato;

§ 3º A recusa, omissão ou retardamento na prestação das informações ou no envio III - os dispositivos legais infringidos.
dos documentos requisitados, caracterizam crime de desobediência, na forma do 
disposto no art. 330 do Código Penal. § 2º Instaurado o processo na forma do caput, o fornecedor será notificado para, no 

prazo estipulado prestar as informações devidas, bem como para efetuar as adequações 
§ 4º O não-atendimento pelos fornecedores da solicitação contida na Carta de determinadas pela autoridade competente.

DECRETOS



03Diário Oficial   -   593ANO XI -  Nº 2. DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2009

DECRETOS
Art. 7º.O titular do PROCON, antecedendo a instauração do Processo por via postal, com aviso de recebimento (AR) ou outro procedimento equivalente, 

Administrativo, poderá determinar investigação preliminar quando houver indícios da gerando os mesmos efeitos, mesmo quando este se recusar a receber a citada 
ocorrência de infração, detectando-se a necessidade de documentos ou correspondência.
esclarecimentos complementares para a sua comprovação, ou ainda, nos casos de 

§ 2° Não localizado o autuado, será ele intimado da autuação mediante publicação de fiscalizações de caráter educativo ou preventivo, hipóteses em que será fixado prazo 
ato na Imprensa Oficial do Município de Dourados. para adequação da conduta às normas legais.

Seção IIIArt. 8º.Ocorrendo representação de órgão público ou de entidade de defesa do 
Das Penalidades Administrativascidadão ou classista, o titular do PROCON recepcionará as notícias carreadas pelas 

respectivas entidades e instaurará, a seu critério, investigação preliminar ou processo 
Art. 17.A inobservância das normas contidas no Código de Proteção e Defesa do administrativo para apuração do fato.

Consumidor e normas correlatas, constituirá infração e sujeitará o fornecedor às  
seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, Art. 9º.Instaurado o processo administrativo na forma prevista no art. 3º, o titular 
antecedente ou incidente no processo administrativo, individual ou coletivo, sem do PROCON expedirá a notificação ao fornecedor para apresentar defesa sobre os 
prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:fatos elencados e/ou para comparecer à audiência de conciliação quando designada.

Parágrafo único. Nos processos administrativos iniciados nas hipóteses previstas I - multa;
no art. 3º, fica facultado ao titular do PROCON ouvir, antes de sua decisão, a 

II - apreensão do produto;Assessoria Jurídica do órgão, que se pronunciará mediante parecer. 

CAPÍTULO II III - inutilização do produto;
DA FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

IV - cassação do registro do produto no órgão competente;
Seção I
Da Fiscalização

V - proibição de fabricação do produto;

Art. 10.A fiscalização de que trata este Decreto será efetuada pelo Fiscal de 
VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;Defesa do Consumidor e ou pelo Agente Fiscal de Relações de Consumo, oficialmente 
VII - suspensão temporária de atividade;designados, vinculados ao PROCON, devidamente credenciados mediante Cédula de 

Identificação Fiscal.
VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

Art. 11.As informações prestadas pelo Fiscal de Defesa do Consumidor e ou pelo 
IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;Agente Fiscal de Relações de Consumo gozarão de fé pública, respondendo estes 
X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;pelos atos que praticarem quando investidos da ação fiscalizadora.

Art. 12.A referida atividade consistirá em fiscalizar os estabelecimentos XI - intervenção administrativa;
industriais, comerciais e prestadores de serviços, bem como produtos e serviços 
oferecidos no mercado de consumo, visando ao fiel cumprimento da legislação de XII - imposição de contrapropaganda;
proteção e defesa do consumidor e normas correlatas e, poderá, quando necessário, ser 

XIII - imposição de obrigação de fazer e de não fazer.realizada em ação conjunta com outros órgãos públicos interessados. 

Seção II § 1º Responderá pela infração, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
Dos Autos de Constatação, de Infração, de Apreensão e Termo de Depósito neste Decreto quem, por ação ou omissão, lhe der causa, concorrer para sua prática ou 

dela se beneficiar.
Art. 13.Os Autos de Constatação, de Infração e de Apreensão e Termo de Depósito 

serão numerados em série e impressos em três vias, devendo o autuado atestar seu § 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelo titular do PROCON, 
recebimento e serão preenchidos pelo Fiscal de Relações de Consumo e ou pelo sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da 
Agente Fiscal que tenha verificado a prática da infração, tudo de forma clara e precisa, legislação vigente.
sem entrelinhas, rasuras ou emendas.

Art. 18.A pessoa física ou jurídica que fizer ou promover publicidade enganosa ou Art. 14.O Auto de Constatação e de Infração conterá:
abusiva ficará sujeita à pena de multa, cumulada com aquelas previstas no artigo anterior, 
sem prejuízo da competência de outros órgãos administrativos.I - qualificação do autuado;

II - descrição do fato ou do ato constitutivo da infração; Parágrafo único. Incorre também nas penas previstas neste artigo o fornecedor que:

III - dispositivo legal infringido; I - deixar de organizar ou negar aos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos 
e científicos que dão sustentação à mensagem publicitária;

IV - designação do órgão julgador e respectivo endereço;

II - veicular publicidade de forma que o consumidor não possa, fácil e 
V - identificação do agente autuante, sua assinatura, indicação do seu cargo ou 

imediatamente, identificá-la como tal.
função e número de sua matrícula;

Art. 19. Sujeitam-se à pena de multa, sem prejuízo da obrigação de fazer, prevista no VI - informação sobre o prazo para o autuado apresentar, querendo, sua defesa, 
parágrafo único do art. 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, os órgãos nos termos do Decreto 2.181/97;
públicos que, por si ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob 
qualquer outra forma de empreendimento, deixarem de fornecer serviços adequados, VII - assinatura do autuado, quando possível, dispensada esta quando a 
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.notificação se der por via postal com aviso de recebimento;

VIII - local, data e hora da lavratura. Parágrafo único. Havendo flagrante violação aos direitos do consumidor, dentre os 
quais, a variação súbita do valor médio da fatura, sem causa aparente, ou justificativa 

Art. 15. O Auto de Apreensão e Termo de Depósito conterá: plausível, poderá o titular do PROCON recomendar a manutenção da prestação dos 
serviços considerados essenciais, a fim de assegurar a observância dos princípios da boa-

I - nome, endereço e qualificação do autuado e do depositário; fé e do equilíbrio nas relações de consumo.

II - descrição e quantidade dos produtos apreendidos;
Art. 20. A aplicação da sanção de apreensão de produtos terá lugar quando 

comercializados em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas em III - razões e os fundamentos da apreensão;
legislação própria, no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e neste Decreto.

IV - local onde serão armazenados os produtos apreendidos;
Parágrafo único. Os bens apreendidos, a critério da autoridade, poderão ficar sob a 

V - quantidade de amostra colhida para análise, se for o caso; guarda do proprietário, responsável, preposto ou empregado que responda pelo 
gerenciamento do negócio, nomeado fiel depositário mediante termo próprio, proibida a 

VI- identificação do agente autuante, sua assinatura, indicação do seu cargo ou sua venda, utilização, substituição, subtração, remoção ou destruição, total ou parcial.
função e número de sua matrícula;

Art. 21.Será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou 
VII - assinatura do depositário;

indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a VIII - local, data e hora da lavratura;
modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de 
crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento.Art. 16.A assinatura aposta nos Autos de Constatação, de Infração e de Apreensão 

e Termo de Depósito, por parte do autuado constitui notificação, sem implicar 
Parágrafo único. Dependendo da gravidade da infração e da necessidade da confissão.

prevenção de dano, a pena de multa poderá ser cumulada com as demais, especialmente, 
§ 1° Caso o autuado se recuse a assinar os Autos de que trata o caput, o agente no processo coletivo, da obrigação de retirada do contrato das cláusulas tidas como 

competente consignará a recusa nos respectivos autos, que serão remetidos ao autuado abusivas e da proibição de inserção das mesmas em contratos futuros, sem prejuízo da 



04Diário Oficial   -   593ANO XI -  Nº 2. DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2009

DECRETOS
competência de outros órgãos administrativos. I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

                                 
Seção IV II - ser o infrator primário;
Do Cálculo da Multa

III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou, de 
Art. 22.Os limites para a fixação dos valores das multas aplicadas nas infrações imediato, reparar os efeitos do ato lesivo.

observarão o previsto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Proteção e Defesa 
Parágrafo único. Considera-se infrator primário aquele que não tiver sido punido do Consumidor, obedecendo a critérios relativos à gravidade da infração, à vantagem 

por infração aos ditames da legislação consumerista, nos últimos cinco anos, por meio de auferida e à condição econômica do fornecedor.
processo administrativo com decisão final irrecorrível.

Parágrafo único. O valor da multa será convertido em Unidade Fiscal de 
Art. 28.Quanto à gravidade, as infrações serão classificadas em:Referência do Estado de Mato Grosso do Sul (UFERMS), desprezando-se as frações 

inferiores à unidade.
I - médias;

Art. 23.Com relação à vantagem auferida, serão consideradas quatro situações:
II - graves;

I - ausência de vantagem;
III – gravíssimas

II - vantagem de caráter individual;
Art. 29.Consideram-se infrações médias

III - vantagem de caráter coletivo;
I - ofertar produtos ou serviços sem assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, IV - vantagem de caráter difuso.
composição, preço, condições de pagamento, juros, encargos, garantia, prazos de 

§ 1º Considera-se ausência de vantagem, quando a infração às normas de proteção validade e origem, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos 
e defesa do consumidor não gerar proveito econômico, ou que possa ser traduzido consumidores, entre outros dados relevantes, nos termos do art. 31 do Código de 
economicamente, nem dano de ordem moral, de forma direta, indireta ou potencial. Proteção e Defesa do Consumidor.

§ 2º Considera-se vantagem individual, quando a infração às normas de proteção e II - deixar de fornecer prévia e adequadamente ao consumidor, nas vendas a prazo, 
defesa do consumidor gerar, de forma direta, indireta ou potencial, proveito informações obrigatórias sobre as condições do crédito ou financiamento, nos termos do 
econômico, ou que possa ser traduzido economicamente, ou dano de ordem moral, em art. 52 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor;
relação à pessoa física ou jurídica individualmente considerada.

III - omitir, nas ofertas ou vendas eletrônicas, por telefone ou reembolso postal, o 
§ 3º Considera-se vantagem de caráter coletivo, quando a infração às normas de nome e o endereço do fabricante ou do importador na embalagem, publicidade e em 

proteção e defesa do consumidor gerar, de forma direta, indireta ou potencial, proveito todos os impressos utilizados na transação comercial, nos termos do art. 33 do Código de 
econômico, ou que possa ser traduzido economicamente, ou dano de ordem moral, Proteção e Defesa do Consumidor;
ofendendo direitos ou interesses coletivos, assim entendidos os transindividuais, de 

IV - promover publicidade de produto ou serviço de tal forma que o consumidor não natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas 
a identifique fácil e imediatamente, nos termos do art. 36 do Código de Proteção e Defesa entre si ou com o infrator por relação jurídica.
do Consumidor;

§ 4º Considera-se vantagem de caráter difuso, quando a infração às normas de 
V - deixar de cumprir a oferta, publicitária ou não, suficientemente precisa ou proteção e defesa do consumidor gerar, de forma direta, indireta ou potencial, proveito 

obrigação estipulada em contrato, nos termos do art. 30 combinado com o art. 48 do econômico, ou que possa ser traduzido economicamente, ou dano de ordem moral, 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor;ofendendo direitos ou interesses difusos, assim entendidos os transindividuais, de 

VI - redigir contratos que regulem relações de consumo de modo a dificultar a natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
compreensão de seu sentido e alcance, nos termos do art. 46 do Código de Proteção e circunstâncias de fato.
Defesa do Consumidor;

Art. 24.A dosimetria da pena de multa será feita em duas etapas, sendo a primeira 
VII - impedir, dificultar ou negar a desistência contratual e a devolução dos valores com a fixação da pena-base e a segunda pela adição ou subtração das circunstâncias 

recebidos, no prazo legal do arrependimento, quando a contratação ocorrer fora do agravantes e atenuantes, não podendo ultrapassar os limites mínimo e máximo 
estabelecimento comercial, nos termos do art. 49 do Código de Proteção e Defesa do previstos no art. 22 deste Decreto.
Consumidor;

VIII - deixar de entregar termo de garantia ou equivalente em forma padronizada, Parágrafo único. A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e 
esclarecendo, de maneira adequada, em que consiste a mesma, bem como a forma, o atenuantes será sempre a pena-base fixada.
prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, nos termos 

Art. 25.Para a imposição da pena de multa e sua gradação, serão considerados: do art. 50 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor;
IX - deixar de fornecer manual de instrução, de instalação e uso de produto em 

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes; linguagem didática e com ilustrações, nos termos do parágrafo único do art. 50 do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor;

II - os antecedentes do infrator.

X - deixar de redigir contrato de adesão em termos claros e com caracteres 
Art. 26.Consideram-se circunstâncias agravantes: ostensivos e legíveis, de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor, nos termos 

do art. 54, § 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor;I - ser o infrator reincidente;

XI - deixar de redigir com destaque cláusulas contratuais que impliquem limitação II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a infração para obter vantagens 
de direito do consumidor, impedindo sua imediata e fácil compreensão, nos termos do indevidas;
art. 54, § 4º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

III - trazer a infração conseqüências danosas à saúde ou à segurança do 
Art. 30.Consideram-se infrações graves:consumidor;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências I - deixar de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de 
para evitar ou mitigar suas conseqüências; projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos ou serviços, bem como por informações 
V - ter o infrator agido com dolo; insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos, nos termos do art. 12, do 
VI - ocasionar a infração dano coletivo; Código de Proteção e Defesa do Consumidor;

VII - ter a infração caráter repetitivo; II - colocar no mercado de consumo produtos ou serviços em desacordo com as 
indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem 

VIII - ter a infração ocorrida em detrimento de menor de dezoito ou maior de publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, nos termos do art. 19, 
sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor;
interditadas ou não;

III - deixar de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos ou IX - dissimular a natureza ilícita do ato ou atividade;
que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo se existir autorização em 
contrário do consumidor, nos termos do art. 21, do Código de Proteção de Defesa do X - ser a infração praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou 
Consumidor;da condição cultural, social ou econômica da vítima ou ainda por ocasião de 

calamidade.
IV - deixar de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não 

cessar a fabricação ou importação do produto, nos termos do art. 32, do Código de Parágrafo único. Considera-se reincidência a repetição da infração, de qualquer 
Proteção e Defesa do Consumidor;natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa 

V - deixar as concessionárias ou permissionárias de fornecer serviços públicos irrecorrível no período de tempo inferior a cinco anos.
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, nos termos do art. 22, 

Art. 27.Consideram-se circunstâncias atenuantes: do Código de Proteção e Defesa do Consumidor;
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EXTRATOSDECRETOS
VI - impedir ou dificultar o acesso gratuito do consumidor às informações § 2º Sempre que não for possível obter dados concernentes à condição econômica do 

existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados infrator, este será considerado como microempresa.
sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes ou manter cadastro de 

Art. 34.A pena-base será fixada de acordo com as circunstâncias em que a infração consumidores sem serem objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil 
for praticada, levando-se em conta a sua gravidade, a condição econômica do infrator e a compreensão ou contendo informações negativas, nos termos do art. 43, do Código de 
vantagem auferida.Proteção e Defesa do Consumidor;

Art. 35.No caso de dois ou mais fornecedores, a cada um deles será aplicada a pena VII - deixar de retificar, quando exigidos pelo consumidor, os dados e cadastros 
graduada de conformidade com sua situação pessoal.nos casos de inexatidão ou comunicar alteração aos eventuais destinatários no prazo de 

5 (cinco) dias úteis ou, fornecer quaisquer informações que possam impedir ou 
CAPÍTULO IIIdificultar acesso ao crédito aos fornecedores após consumada a prescrição relativas à 

Do Procedimento Administrativo
cobrança dos débitos do consumidor, nos termos do art. 43, §§ 3º e 5º, do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor; Seção I

Da Notificação
VIII - promover publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 37, do 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor; Art. 36.O titular do PROCON expedirá notificação ao fornecedor para que, no prazo 
de 10 (dez) dias, a contar de seu recebimento, informe ou forneça documentos sobre as 

IX - realizar práticas abusivas, nos termos do art. 39, do Código de Proteção e questões de interesse do consumidor, nos casos de Carta de Informações Preliminares 
Defesa do Consumidor; (CIP), conforme o disposto no § 4° do art. 1º deste Decreto.

]
X - deixar de entregar orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, Art. 37.Instaurado o processo administrativo, na forma do artigo 3º deste Decreto, o 

dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem titular do PROCON expedirá notificação ao fornecedor para comparecer na audiência de 
como as datas de início e término dos serviços, nos termos do art. 40, do Código de conciliação designada, sob pena de desobediência, nos termos do art. 55, § 4º do Código 
Proteção e Defesa do Consumidor; de Proteção e Defesa do Consumidor.

 
XI - deixar de restituir quantia recebida em excesso nos casos de produtos ou § único- O titular do PROCON, poderá, se assim entender, instaurar o processo 

serviços sujeitos a regime de controle ou tabelamento de preços, nos termos do art. 41, administrativo expedindo notificação e concedendo o prazo de 10 (dez) dias para 
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor; apresentar defesa.

XII - submeter, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente a ridículo ou 
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ou deixar de restituir quantia Art. 38.No ato da audiência, o fornecedor deverá apresentar defesa formal escrita 
indevidamente paga, nos termos do art. 42, do Código de Proteção e Defesa do dirigida ao titular do PROCON, contendo informações e documentos de interesse do 
Consumidor; consumidor, bem como, seus elementos constitutivos, os instrumentos que 

regulamentem sua representação processual e documentos legais que comprovem sua 
XIII - exigir multa de mora superior ao limite legal ou deixar de assegurar ao 

renda bruta anual.
consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante 
redução proporcional dos juros, nos termos do art. 52, do Código de Proteção e Defesa Art. 39.Se o fornecedor não apresentar defesa formal, reputar-se-ão verdadeiros os 
do Consumidor; fatos afirmados pelo consumidor.

XIV - inserir no instrumento de contrato cláusula que estabeleça a perda total das Art. 40.A notificação, expedida em duas vias, será acompanhada de cópia da Carta 
prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a de Informações Preliminares (CIP) ou da reclamação e realizar-se-á das seguintes 
resolução do contrato e retomada do produto alienado, nos termos do art. 53 do Código formas:
de Proteção e Defesa do Consumidor;

I - pessoalmente, ao representante do fornecedor, que se dará por notificado, apondo 
XV - deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sua assinatura na primeira via, no local indicado pelo servidor, que lhe entregará a 

descumprindo Notificação do PROCON. segunda via, atestando a realização do ato;

Art. 31.Consideram-se infrações gravíssimas: II - por via postal, por carta emitida com Aviso de Recebimento (AR) ao 
representante do fornecedor ou responsável.

I - colocar no mercado de consumo produtos ou serviços em desacordo com as 
normas regulamentares, inadequados, com validade vencida ou deteriorados, § 1° Quando o representante do fornecedor ou responsável não puder ser notificado 
alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida pessoalmente, por via postal ou recusar-se a receber a notificação, esta será feita por 
ou à saúde ou perigosos, nos termos do art. 18, § 6º do Código de Proteção e Defesa do edital a ser afixado nas dependências do PROCON, em lugar de acesso público, pelo 
Consumidor; prazo de 10 (dez) dias, e, divulgado uma vez na Imprensa Oficial do Município de 

Dourados.II - colocar ou ser responsável pela colocação no mercado de consumo produto ou 
serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade § 2° A notificação conterá:
à saúde ou segurança, nos termos do art. 10 do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor; I - a data de sua expedição;

III - deixar de informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da nocividade II - o nome, o endereço e a qualificação do notificado;
ou periculosidade de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde III - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la;
ou à segurança ou deixar de adotar outras medidas cabíveis em cada caso concreto, nos 
termos do art. 9º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor; IV - a assinatura do Titular do PROCON ou de quem por ele for autorizado;

IV - deixar de comunicar à autoridade competente a nocividade ou periculosidade V - o endereço do PROCON.
de produto ou serviço, quando do lançamento dos mesmos no mercado de consumo, ou 
quando da verificação posterior da existência de risco ou deixar de comunicar aos § 3° As partes deverão comunicar as mudanças de endereço ocorridas no curso do 
consumidores a nocividade ou periculosidade dos mesmos, nos termos do art. 10, do processo.
Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

§ 4º Considera-se representante do fornecedor ou responsável, para efeito deste 
Art. 32.Se a infração não estiver enquadrada em um dos grupos mencionados no Decreto, o proprietário, o mandatário, o diretor, o administrador, o gerente, o procurador, 

art. 28, a autoridade competente a classificará considerando sua gravidade, adotando o preposto ou o funcionário devidamente identificado. 
critérios de analogia e de normas correlatas.

Seção II
Art. 33.A condição econômica do infrator será aferida por meio de sua receita Dos prazos

bruta anual, aplicando-se, indistintamente, a todos os fornecedores, considerando:
Art. 41.Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos neste Decreto ou 

I - microempresa: o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, quando este for omisso, a autoridade competente o determinará, levando em 
em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e consideração a complexidade do ato.
quarenta mil reais);

Art. 42. Podem as partes, de comum acordo, requerer a redução ou a prorrogação do 
II - empresa de pequeno porte: o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela prazo.

equiparada, e que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois Parágrafo único. A convenção entre as partes sobre os prazos só terá eficácia se 
milhões e quatrocentos mil reais); requerida antes do seu vencimento, se fundada em motivo legítimo e deferida pelo titular 

do PROCON.
III - demais empresas: o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 

não se enquadre nas situações descritas nos incisos I e II deste artigo. Art. 43.Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos excluído o dia do 
começo e incluído o do vencimento.

§ 1º As definições contidas neste artigo correspondem àquela adotada na Lei 
Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e na Lei Complementar Federal nº 123, de Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, se o 
14 de dezembro de 2006 e suas alterações; vencimento cair em feriado ou em dia em que:
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DECRETOS
I - for determinada, mediante ato administrativo, a suspensão do expediente no Art. 56.O arquivamento do processo administrativo, por realização de acordo entre 

Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor; as partes não impedirá, sob nenhuma hipótese, a classificação da reclamação como 
fundamentada ou não.

II - encerrar-se o expediente antes do horário normal, por motivo de força maior ou 
por caso fortuito. Art. 57.Após a classificação da reclamação, o processo administrativo será 

submetido à apreciação da Assessoria Jurídica do PROCON, para análise e parecer. 
Art. 44.O recurso ou a defesa do fornecedor não serão conhecidos, sob nenhuma 

justificativa, quando interposto fora do prazo. Seção VI
Da Assessoria Jurídica

Seção II-A
Da Prescrição Art. 58.Caberá à Assessoria Jurídica a análise e a elaboração de parecer técnico nos 

processos administrativos, nas formas previstas no art. 3º deste Decreto.
Art. 45.Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública 

Municipal, contados da data da instauração do processo administrativo, nos casos § 1º - Os pareceres técnicos conterão a indicação do processo, o relatório sumário, a 
previstos no art. 3º deste Decreto. fundamentação jurídica e a parte dispositiva.

§ 1º Incide, também, a prescrição no processo administrativo paralisado por mais § 2º - Se a Assessoria Jurídica opinar pela aplicação de sanção administrativa, 
de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de indicará a gravidade da lesão e a gradação da pena.
ofício ou mediante requerimento da parte interessada. 

§ 3° - O titular do PROCON, na ocasião da prolatação da decisão administrativa, não 
§ 2º Interrompe-se o prazo prescricional: está vinculado ao parecer da Assessoria Jurídica, devendo fundamentar sua opinião com 

base na defesa e nas provas produzidas pelas partes.
I - pela notificação do fornecedor, inclusive por edital; 

§ 4° - Caso o titular do PROCON acolha os fundamentos da Assessoria Jurídica, fica 
II - por despacho motivado ou manifestação que importe em apuração do fato.  dispensado o relatório, devendo somente discriminar a sanção administrativa, com seu 

respectivo enquadramento legal.
§ 3º Suspende-se o prazo prescricional durante a vigência do Termo de 

Ajustamento de Conduta previsto no art. 4º deste Decreto.  Seção VII
Do Recurso Administrativo

Seção III
Do Processo Administrativo Instaurado por Reclamação do Consumidor Art. 59.Da decisão do titular do PROCON caberá recurso, no prazo de dez dias, a 

contar do recebimento do AR ou de sua notificação, com ambos os efeitos ao titular da 
Art. 46.Considera-se reclamação o registro no PROCON que apresente notícia de Procuradoria Geral do Município responsável pela Política Municipal de Defesa do 

lesão ou ameaça ao direito do consumidor nas relações de consumo, que poderá ser Consumidor, que proferirá decisão definitiva quanto à aplicação da sanção 
feito por abertura direta ou conversão da Carta de Informações Preliminares de que administrativa imposta.
trata o § 2º do art. 1º deste Decreto.

§ 1º Caberá ao titular do PROCON o juízo de admissibilidade do recurso quanto a 
Art. 47.Registrada a reclamação, será instaurado o processo administrativo de que tempestividade, nos termos do art. 40 deste Decreto, notificando o fornecedor da decisão 

trata o art. 3º, incisos IV e V, designando-se, se for o caso, data para Audiência de de não conhecimento do recurso.
Conciliação, notificando-se as partes para comparecimento ao ato, ficando o 
fornecedor notificado para apresentar defesa formal, nos termos do art. 38 deste § 2° O prazo fluirá na forma da Seção II do Capítulo III deste Decreto.
Decreto. 

§ 3° - Havendo interesse em saldar o débito antes do prazo recursal, o (a) infrator 
Seção IV será beneficiado (a) com o desconto de 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa.
Da Audiência de Conciliação

Art. 60.A decisão proferida em última instância poderá manter parcial ou totalmente 
Art. 48.Aberta a audiência, o conciliador esclarecerá às partes as vantagens da a decisão do titular do PROCON, devendo obedecer ao princípio da motivação, 

composição amigável, efetuando a leitura dos termos da reclamação, e quando podendo, inclusive, se for o caso, decidir pela redução da penalidade aplicada, desde que 
apresentada defesa formal, dará vistas ao consumidor em audiência, certificando e observado o mínimo legal.
lavrando o termo competente.

Parágrafo único. Não caberá à 2ª Instância analisar ou modificar decisão referente à 
Parágrafo único- A função de Conciliador será exercida por advogado a serviço do classificação da reclamação como não fundamentada ou fundamentada atendida e não 

PROCON e quando necessário poderá o Diretor do órgão indicar para o ato servidor atendida.
municipal efetivo ou estagiário.

 Art. 61.Os recursos deverão ser protocolizados na sede do PROCON e conterão:
Art. 49.O não-comparecimento do consumidor à audiência de conciliação 

designada acarretará o arquivamento do processo administrativo por desistência. I - a qualificação do impugnante;

Parágrafo 1º- Será reaberto o processo se o consumidor apresentar justificativa II - as razões de fato e de direito que fundamentam a impugnação.
razoável, a juízo do órgão, até 10 (dez) dias após a audiência.

Parágrafo único. Os recursos deverão vir acompanhados dos respectivos 
Parágrafo 2º - O processo só será reaberto conforme parágrafo anterior, apenas documentos que regularizem a representação processual do fornecedor, sob pena de não 

uma vez. conhecimento.

Art. 50.O não-comparecimento do fornecedor à audiência de conciliação Art. 62.Mantida a condenação, o fornecedor será notificado do trânsito em julgado 
designada implicará o envio da reclamação à Assessoria Jurídica para análise e do processo administrativo, a fim de que efetue o pagamento da multa, no prazo de dez 
parecer. dias, a contar do recebimento do AR ou de sua notificação, a qual deverá ser recolhida ao 

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, sob pena de inscrição do débito 
Art. 51.Havendo conciliação entre as partes na audiência, o processo em dívida ativa.

administrativo será arquivado.
Parágrafo único. No caso de procedência integral do recurso, a multa aplicada será 

Art. 52.Se o acordo implicar o cumprimento de obrigação posterior pelo cancelada e o processo administrativo arquivado.
fornecedor, os autos aguardarão em Cartório até sua satisfação.

Seção VIII
Parágrafo único. Caso o fornecedor não cumpra o acordo firmado, os autos serão Da Inscrição na Dívida Ativa

remetidos à apreciação da Assessoria Jurídica para análise e parecer.
Art. 63.Não sendo recolhido o valor da multa, no prazo de dez dias após a 

notificação da decisão definitiva, a contar do recebimento do AR, o processo Art. 53.Não havendo conciliação entre as partes, o processo administrativo será 
administrativo será remetido à Procuradoria Geral do Município para inscrição do débito submetido à classificação e homologação e remetido à Assessoria Jurídica para análise 
em dívida ativa e conseqüente execução judicial.e parecer. 

CAPÍTULO IVSeção V
Da Destinação da Multa e da Administração dos RecursosDa Classificação da Reclamação

Art. 64.A multa será revertida para o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Art. 54.Finalizada a audiência, o conciliador decidirá sobre a classificação da 
Consumidor, criado pela Lei Municipal nº 2.454, de 28 de novembro de 2001, e gerido reclamação como não fundamentada, fundamentada atendida ou fundamentada não 
pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (CONDECOM).atendida, para fins de inclusão nos registros do Cadastro de Reclamações 

Fundamentadas (CRF), nos termos do art. 44 do Código de Proteção e Defesa do 
Art. 65.As multas arrecadadas serão destinadas ao financiamento de projetos Consumidor.

relacionados com os objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, com a 
defesa dos direitos básicos do consumidor, com a modernização administrativa do Art. 55.A decisão de que trata o art. 53 será homologada pelo titular do PROCON.
PROCON municipal e dos órgãos públicos de defesa do consumidor e com atualização e 

Parágrafo único. O titular do PROCON não está vinculado à decisão do aperfeiçoamento profissional dos membros que compõem os órgãos e entidades do 
conciliador, podendo reformá-la, desde que a motive, procedendo-se à homologação. Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, bem como para participarem de eventos 
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DECRETOS
promovidos pelos Sistemas Nacional, Estadual e Municipal de Defesa do Consumidor. pela procedência ou improcedência do pedido.

Capítulo V Parágrafo único. No caso de acolhimento do pedido, a autoridade competente 
Do Cadastro de Reclamações Fundamentadas providenciará, no prazo deste artigo, a retificação ou inclusão de informação e a 

divulgação pelos mesmos meios da divulgação original.
Art. 66.Os cadastros de reclamações fundamentadas contra fornecedores são 

considerados arquivos públicos, com informações e fontes a todos acessíveis, Art. 71.Os cadastros específicos do PROCON serão remetidos para compor o 
gratuitamente, vedada a utilização abusiva ou por qualquer outro modo, estranhos à Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas. 
defesa e à orientação dos consumidores, ressalvada a hipótese de publicidade 
comparativa. CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 67.Os cadastros de reclamações fundamentadas contra fornecedores 

constituem instrumento essencial de defesa e orientação dos consumidores, ficando a 
Art. 72.O processo administrativo de defesa sem julgamento definitivo, apresentado 

cargo do PROCON assegurar sua publicidade e continuidade, nos termos do art. 44 do 
nos termos do Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997, bem como aquele que 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
não contém defesa, mas que esta tenha sido facultada ao fornecedor, deverá, em razão da 
extinção do GAL – Grupo de Avaliação e Levantamento, ser remetido para decisão da Art. 68.Para fins deste Decreto considera-se:
Assessoria Jurídica do PROCON.

I - cadastro: o resultado dos registros feitos pelo PROCON de todas as 
Art. 73.O processo administrativo encaminhado á junta recursal, mas sem reclamações fundamentadas contra fornecedores;

apreciação desta, será encaminhado ao Procurador Geral do Município para decisão 
II - reclamação fundamentada: a notícia de lesão ou ameaça a direito do definitiva. 

consumidor analisada pelo PROCON, a requerimento ou de ofício, considerada 
procedente, por decisão do conciliador, homologada pelo titular do PROCON. Art. 74.As reclamações em andamento, quando da edição deste Decreto, serão 

registradas para fins de publicação no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, após 
Art. 69.O PROCON municipal providenciará a divulgação do Cadastro de decisão do Titular do PROCON.

Reclamações Fundamentadas contra fornecedores.

Parágrafo único. Nos processos administrativos que estiverem em grau de recurso, § 1º O cadastro referido no caput será publicado, obrigatoriamente, pelo 
as reclamações serão registradas para fins de publicação no Cadastro de Reclamações PROCON no órgão de Imprensa Oficial local, devendo a entidade responsável dar-lhe 
Fundamentadas, após o julgamento.a maior publicidade possível por meio dos órgãos de comunicação, inclusive 

eletrônica.
Art. 75.Ficam aprovados os documentos: Cédula de Identificação Fiscal, Auto de 

Infração, Auto de Apreensão e Termo de Depósito e Auto de Constatação, na forma dos § 2º A divulgação do cadastro será realizada anualmente, podendo o PROCON 
Anexos deste Decreto.fazê-la em periodicidade mais breve, sempre que julgue necessário, com informações 

objetivas, claras e verdadeiras sobre o objeto da reclamação, a identificação do 
Art. 76.As disposições do Decreto Federal nº 2.181, de 1997, poderão ser aplicadas fornecedor e o atendimento ou não da reclamação.

subsidiariamente a este Decreto.
§ 3º O cadastro será atualizado de forma permanente e não poderá conter 

informações negativas sobre fornecedores referentes a período superior a cinco anos, Art. 77.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, atingindo todos os 
contado da data da intimação da decisão definitiva. processos em andamento neste PROCON, revogadas as disposições em contrário, 

especialmente o Decreto nº 1.044 de 26 de agosto de 2002.
§ 4º Da decisão que classificar a reclamação como fundamentada não caberá 

recurso, devendo ser esta incluída no registro do Cadastro Municipal de Reclamações Dourados, 27 de julho de 2009.
Fundamentadas.

ARI VALDECIR ARTUZZI
Art. 70.O consumidor ou fornecedor poderá requerer, em cinco dias, a contar da Prefeito Municipal

divulgação do cadastro e mediante petição fundamentada, a retificação de informação 
inexata que nele conste, bem como a inclusão de informação omitida, devendo a FERNANDO JOSÉ BARAÚNA RECALDE 

Procurador Geral do Municípioautoridade competente, no prazo de dez dias úteis, pronunciar-se, motivadamente, 
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EDITAIS
WALDIR GONÇALVES JUNIOR & CIA LTDA – ME - Torna público que A Comissão Eleitoral do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados MS, SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS–MS - PREVID, instituída pela 
a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de clinica odontológica, Resolução nº 003/2009 em seu art. 13, publicada no Diário Oficial do Município nº. 
localizada na rua Hayel Bonfaker n°2767 centro, no município de Dourados – 2573 de 06 de agosto de 2009,
MS. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.       

Torna Público o resultado da prova escrita conforme Ofício nº. 260/2009-
FAPEMS de 02/09/2009.

MARTINS & TELES LTDA – EPP - Torna público que requereu do Instituto 
de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados MS, a Licença Ambiental INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO RG. RESULTADO

10.010          Cezário de Figueiredo Neto      42666 SSP/MT INAPTOprevia, para a atividade de restaurante, padaria e similares, localizada na rua 
Marcelino Pires n°2503 centro, no município de Dourados – MS. Não foi 

10.004 Eleandro Aparecido Miqueletti 1169393 SSP/MS APTO
determinado estudo de impacto ambiental.

10.002 Emilene dos Santos Mattos 1460989 SSP/MS INAPTO

10.008 Henrique José de Souza Oliveira 1071089 SSP/MS APTOAntonio Peres Guilhem, torna Público que requereu junto ao Instituto de 
Meio Ambiente de Dourados – IMAM, a Licença Ambiental Simplificada - LS, 

10.007 Luiz Constâncio Pena Moraes 945202 SSP/MS APTO
para atividade de Processamento e Comercialização de Mel, localizada à Rua 
Fernando Ferrari, n.º 650-  na Vila Industrial,  no município de Dourados (MS).                   

E, para que chegue ao conhecimento de todos, expede-se o presente,
     Assistenza Comercio e representações Ltda, torna Público que recebeu do 
Dourados - MS, 03 de setembro de 2009.Instituto do Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Operação - 

LO, para atividade de Comércio e Representações de insumos para a 
Osnice Lopes CoelhoAgropecuária, localizada na Av. Marcelino Pires 4.025 – Jardim Caramuru, no 

Presidentemunicípio de Dourados (MS).

EDITAL Nº 023/2009-PMDA Empresa Douraglass Ind. E Com. de Vidros Ltda, torna público que 
recebeu do Instituto do Meio Ambiente de Dourados, IMAM, a Licença de 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DA Operação - LO, para atividade de Indústria e Comércio de Vidros Temperados, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOSlocalizada na Rua Cel Francisco Rocha Júnior, n.º 60 – Jardim Márcia, CEP 

79.841-380, no Município de Dourados (MS).
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições e para conhecimento 

dos interessados, retifica sob força do mandado judicial autos nº 002.08.010293-1, 
a pontuação dos títulos da candidata GRACIELA MENDONÇA DOS SANTOS, COLCHÕES CLASSE A LTDA ME, torna Público que requereu do Instituto 
inscrição nº 51-03808-0, Cargo/função/Sub-função de Profissional de Saúde de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Autorização 
Pública/Enfermeiro, que passa de 1,0 (um) ponto para 4,5 (quatro e meio) pontos e Ambiental - AA, para atividade de Comércio varejista de artigos de colchoaria e 
divulga, no Anexo I, o Resultado Final, em ordem de classificação somente para o moveis, localizada na Av. Marcelino Pires, nº 2.644, Centro, no município de 
Cargo/função/Sub-função Profissional de Saúde Pública/Enfermeiro do Concurso Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
Público de Provas e Títulos para o Quadro da Prefeitura Municipal de Dourados e 
Homologa o presente resultado.

Edital de Divulgação do Resultado da Prova Escrita
Dourados, MS, 03 de setembro de 2009.

 Processo Seletivo para preenchimento do cargo de Diretor Financeiro do 
ARI VALDECIR ARTUZIInstituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados – 
PREFEITO MUNICIPALPreviD, de acordo com as disposições da Resolução nº. 003/2009:



13Diário Oficial   -   593ANO XI -  Nº 2. DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2009

EDITAIS



14Diário Oficial   -   593ANO XI -  Nº 2. DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2009

EDITAIS



15Diário Oficial   -   593ANO XI -  Nº 2. DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2009

EDITAIS



16Diário Oficial   -   593ANO XI -  Nº 2. DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2009

EDITAIS



17Diário Oficial   -   593ANO XI -  Nº 2. DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2009

EDITAIS



18Diário Oficial   -   593ANO XI -  Nº 2. DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2009

EDITAIS

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2009 CONCORRÊNCIA Nº 005/2009

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da 
Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos 
interessados, a reabertura de prazo da licitação em epígrafe, na modalidade interessados, que por meio do Adendo n° 01 efetuou alterações ao texto original do 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, conforme segue: OBJETO: edital em epígrafe, cujo objeto trata da contratação de empresa especializada em 
Aquisição de saquinhos de  multimistura para atender as UBS/UBSF, com engenharia para execução de: I. Recuperação de pavimentação asfáltica (tapa 
recursos da conta 58.040-6. DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: A sessão pública buraco); II. Recuperação de pavimentação asfáltica (remendo profundo); III. 
para o credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas de preços e de Recapeamento de pavimentação asfáltica em CBUQ; IV. Pavimentação asfáltica 
habilitação ocorrerá às 14h (quatorze horas), do dia 18/09/2009 (dezoito de em CBUQ e; V. Guias e Sarjetas/Canaletas. – Local: diversas ruas da zona urbana e 
setembro do ano de dois mil e nove), na sala de reunião do Departamento de distrital do Município de Dourados-MS., em relação aos subitens 2.5.1. e 6.3.9., que 
Compras e Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco passam a viger com a seguinte redação conforme segue:
“F” do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 2.5.1. – Os interessados em participar da presente licitação deverão apresentar 
1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. FUNDAMENTO Garantia de Participação no importe de 1% (um por cento) do valor global da 
LEGAL: Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° contratação, conforme estabelecido na Planilha Orçamentária (Anexo I do edital), 
3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro estimado em R$ 3.299.583,61 (três milhões, duzentos e noventa e nove mil, 
de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), cujo comprovante em 
legislação pertinente e em conformidade com as condições e especificações original ou cópia autenticada deverá ser juntado aos documentos de habilitação 
descritas no edital e seus anexos. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL E (Envelope n° 01).
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser examinado no Departamento de Compras 6.3.9.  –   Cópia autenticada da licença ambiental da usina de CBUQ 
e Licitação, no endereço supracitado, e em havendo interesse, poderá ser obtido, fornecedora da licitante, possuir junto ao órgão ambiental competente - 
mediante o ressarcimento da taxa referente aos custos de reprodução gráfica da Licenciamento Ambiental (Licença de Operação-LO).
documentação fornecida. Informações complementares poderão ser obtidas no 

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
telefone (0**67) 3411-7755 e/ou via e-mail no endereço eletrônico: 

referido edital e seus anexos. Processo n° 338/2009/DCL/PMD.
pregao@dourados.ms.gov.br. Processo n° 262/2009/DCL/PMD.

Dourados-MS., 02 de setembro de 2009.Dourados-MS., 03 de setembro de 2009.

TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENOTATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO
Secretária Municipal de Administração Secretária Municipal de Administração

LICITAÇÕES

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº OBJETO: Faz-se necessário o acréscimo ao valor contratual, em virtude da 
041/2009/DLC/PMD aprovação da reprogramação do Plano de Trabalho, ao qual a obra se refere, 

                            incluindo outros serviços não previstos inicialmente.  
PARTES: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Município de Dourados/MS Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 
Lajes JM e Comércio de Material de Construção Ltda-ME. DATA DE ASSINATURA: 07 de agosto de 2009.
PROCESSO: Convite n° 015/2009. Secretaria Municipal de Administração.
OBJETO: Faz-se necessário o remanejamento dos serviços, bem como o 

acréscimo ao valor contratual, visando atender e/ou adequar as etapas de serviços 
executados e/ou para a melhoria da obra. EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 631/2008/SCC/PMD
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.                             
DATA DE ASSINATURA: 20 de agosto de 2009. PARTES:Secretaria Municipal de Administração.

Município de Dourados/MS
MS Construtora de Obras Ltda.
PROCESSO: Concorrência Pública n° 025/2008.EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação do prazo contratual por mais 06 937/2007/CLC/PMD

(seis) meses, com início em 18/05/2009 e previsão de vencimento em 14/11/2009.                               
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:PARTES:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. Município de Dourados-MS
DATA DE ASSINATURA: 08 de maio de 2009.Planacon Construtora Ltda.
Secretaria Municipal de Administração.PROCESSO: Concorrência Pública n° 050/2007.

EXTRATOS
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EXTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 254/2009/DCL/PMD ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PREF. 

                            ÁLVARO BRANDÃO.
PARTES:
Município de Dourados CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE DOURADOS
Engepar Engenharia e Participações Ltda. CNPJ Nº: 03.155.926/0001-44
PROCESSO: Tomada de Preços nº 008/2009. INTERVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para SECRETÁRIO: Marlene Florencio de Miranda Vasconcelos

execução de pavimentação asfáltica do acesso ao “Residencial Novo Horizonte” CPF Nº: 596.339.211-04
– local: prolongamento da Av. Lindalva Marques Ferreira – Jardim Novo CONVENENTE: APM DA EM. PREF. ÁLVARO BRANDÃO
Horizonte – no Município de Dourados-MS. CNPJ Nº: 33.752.270/0001-08

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PRESIDENTE: Janilce Quieregati de Almeida Domingos
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. CPF Nº: 662.289.301-25
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OBJETO: Repasse de recursos financeiros para aquisição de gêneros de 
08.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas alimentação visando atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 08.02 – Fundo Municipal de Habitação Popular

PNAE / Programa Mais Educação16.482.117 – Programa de Habitação Popular
VALOR: R$ 32.076,00 (trinta e dois mil e setenta e seis reais)1.061 – Implantação de Programas Habitacionais
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:44.90.51 – Obras e Instalações 
13.00 – Secretaria Municipal de Educação44.90.51.03 – Galerias e pavimentações
13.01 – Secretaria Municipal de EducaçãoVIGÊNCIA CONTRATUAL: 03 (três) meses, contados a partir da emissão 
12.306.104 – Programa de Valorização do Ensino em Douradosda Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.
4.009 – Programa de Alimentação EscolarVALOR DO CONTRATO: R$ 169.948,38 (cento e sessenta e nove mil 
33.50.41.01 – Convêniosnovecentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos).
Ficha – 71DATA DE ASSINATURA: 27 de Agosto de 2009.
Fonte – 2Secretaria Municipal de Administração.
VIGÊNCIA: 01 de agosto de 2009 a 31 de dezembro de 2009

Dourados/MS, 28 de agosto de 2009.EXTRATO DO CONVÊNIO N° 094/2009 

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE DOURADOS, COM A MARLENE FLORENCIO DE M. VASCONCELOS – INTERVENIENTE
Secretária Municipal de EducaçãoINTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E A 
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EXTRATOS

ATO N.º 20/2009 setembro(Dia da Pátria).

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Dourados, através do Presidente, Registre- se e Publique-se
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, de 01 de setembro Vereador Sidlei Alves da Silva, no uso de suas atribuições legais.

de 2009.
RESOLVE:

Ver. Sidlei Alves da Silva Transferir a data da 30ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal para o dia 09 
Presidentede setembro (quarta-feira), às 8:00:00 horas, em virtude do feriado do dia 07 de 

ATO

Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Dourados – Ata da 2ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, 
MS, exercício de 2009. exercício de 2009.

Aos  nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, às nove horas, no Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, às oito horas e 
Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três mil, quatrocentos e cinquenta minutos, no Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três mil, 
noventa e cinco, reuniram em Sessão Extraordinária os Vereadores do Município quatrocentos e noventa e cinco, reuniram em Sessão Extraordinária os Vereadores 
de Dourados, sob a Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva-DEM, tendo do Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva-
como primeiro Secretário Vereador Humberto Teixeira Junior-PDT. Além dos DEM, tendo como primeiro Secretário Vereador Humberto Teixeira Junior-PDT. 
citados estavam presentes os Vereadores: Aurelio Luciano Pimentel Bonatto- Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Aurelio Luciano Pimentel 
Aurélio Bonatto (PDT); Claudio Marcelo Machado Hall-Marcelão (PR); Delia Bonatto-Aurélio Bonatto (PDT); Claudio Marcelo Machado Hall-Marcelão (PR); 
Godoy Razuk-Delia Razuk (PMDB); Dirceu  Aparecido Longhi-Dirceu Longhi Delia Godoy Razuk-Delia Razuk (PMDB); Dirceu  Aparecido Longhi-Dirceu 
(PT); Gino José Ferreira-Gino Ferreira, Marcelo Luiz Lima Barros-Marcelo Longhi (PT); Gino José Ferreira-Gino Ferreira, Marcelo Luiz Lima Barros-
Barros e Paulo Henrique Amos Ferreira-Paulo Henrique Bambu (DEM); José Marcelo Barros e Paulo Henrique Amos Ferreira-Paulo Henrique Bambu (DEM); 
Carlos Cimatti Pereira-José Carlos Cimatti (PSB); José Carlos de Souza-Zézinho José Carlos Cimatti Pereira-José Carlos Cimatti (PSB); José Carlos de Souza-
da Farmácia (PSDB)  e Julio Luiz Artuzi-Julio Artuzi Sucupira (PRB).  Havendo Zézinho da Farmácia (PSDB)  e Julio Luiz Artuzi-Julio Artuzi Sucupira (PRB).  
a presença da totalidade dos Vereadores o Senhor Presidente declarou iniciada a Havendo a presença da totalidade dos Vereadores o Senhor Presidente declarou 
Sessão. I – ORDEM DO DIA: I. PROJETO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E iniciada a Sessão. I – ORDEM DO DIA: I. PROJETO EM SEGUNDA 
VOTAÇÃO - votação nominal. a) Projeto de Lei nº 001/2009 (001) de autoria do DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - votação nominal. a) Projeto de Lei nº 001/2009 (001) 
Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal - 
referentes aos débitos relativos ao Cadastro Fiscal do Município de Dourados e dá REFIS referentes aos débitos relativos ao Cadastro Fiscal do Município de 
outras providências-anexo emendas. Submetidos a votação: As Emendas de nºs Dourados e dá outras providências-anexo emendas. Submetido a votação: As 
01 e 02/09 ao Projeto de Lei nº 001/09 foram rejeitadas por maioria de votos, 7x4. Emendas nºs 01  02/2009 foram rejeitadas por maioria de votos,  7x4. O Projeto de 
A Emenda nº 03/09 foi retirada pelo autor, em concordância com os Vereadores. Lei nº  001/09 foi aprovado. Esgotada a pauta a Presidência agradeceu a todos pela 
O Projeto de Lei nº 001/09 foi aprovado, com parecer verbal favorável das presença e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata, que após lida e 
Comissões competentes. Foi constituída Comissão ad-hoc para dar parecer aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora. 
verbal tanto ao Projeto quanto as emendas. Esgotada a pauta a Presidência 
agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrado 

Sidlei Alves da SilvaAta, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora.
Vereador Presidente

Sidlei Alves da Silva
Vereador Presidente José Carlos de Souza

Vereador Vice-PresidenteJosé Carlos de Souza
Vereador Vice-Presidente

Humberto Teixeira Junior
Humberto Teixeira Junior Vereador 1º Secretário

Vereador 1º Secretário

Aurelio Luciano Pimentel BonattoAurelio Luciano Pimentel Bonatto
Vereador 2º Secretário Vereador 2º Secretário

ATAS
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Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, protocolados sob os nºs 107 a 110; Humberto Teixeira Junior  apresentou 2 
exercício de 2009. requerimentos, 4 indicações e 4 moções protocolados sob os nºs 111 a 120;  José 

Carlos Cimatti apresentou 2 projetos de leis, 4 indicações e 4 moções protocolados 
sob os nºs 121 a 130; Zézinho da Farmácia apresentou 3 requerimentos e 4 Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, às dezenove 
indicações protocolados sob os nºs 131 a 137; Julio Luiz Artuzi apresentou 1 projeto horas e dez minutos, no Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três 
de lei complementar  e 3  indicações protocolados sob os nºs 138 a 141; Marcelo mil, quatrocentos e noventa e cinco, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores 
Barros apresentou 1 projeto de lei complementar 1 indicação protocolados sob os do Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva-
nºs 142 e 143; Paulo Henrique Bambu apresentou 3 requerimentos e 3 indicações DEM, tendo como primeiro Secretário Vereador Humberto Teixeira Junior-PDT. 
protocolados sob os nºs 144 a 149;  Sidlei Alves da Silva apresentou 4 indicações e 4 Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Aurelio Luciano Pimentel 
moções protocoladas sob os nºs 150 a 157. O Senhor Presidente despachou os Bonatto-Aurélio Bonatto (PDT); Claudio Marcelo Machado Hall-Marcelão 
Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações (PR); Delia Godoy Razuk-Delia Razuk (PMDB); Dirceu  Aparecido Longhi-
aos órgãos competentes e despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Dia Dirceu Longhi (PT); Gino José Ferreira-Gino Ferreira, Marcelo Luiz Lima 
para deliberação.  II – GRANDE EXPEDIENTE: De acordo com o Art. 187 do RI Barros-Marcelo Barros e Paulo Henrique Amos Ferreira-Paulo Henrique Bambu 
(10) minutos, usaram da tribuna os vereadores: José Carlos Cimatti, Paulo (DEM); José Carlos Cimatti Pereira-José Carlos Cimatti (PSB); José Carlos de 
Henrique Bambu, Claudio Marcelo  Hall-Marcelão, Julio  Luiz Artuzi, Humberto Souza-Zézinho da Farmácia (PSDB)  e Julio Luiz Artuzi-Julio Artuzi (PRB).  
Teixeira Junior, Dirceu Longhi, Marcelo Barros, Aurélio Bonatto, Gino Ferreira, Havendo a presença da totalidade dos Vereadores o Senhor Presidente declarou 
Sidlei Alves, Zezinho da Farmácia e Delia Razuk,  que discorreram sobre assuntos iniciada a Sessão. I – EXPEDIENTE: Foram aprovadas sem emendas a ata da 1ª e  
de interesse da população. III. ORDEM DO DIA: 1. APRESENTAÇÃO E 2ª Sessões Extraordinárias. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: 1. 
VOTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES DA Telegramas do Ministério  da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de 
CÂMARA MUNICIPAL PARA O BIÊNIO 209/2010, ASSIM CONSTITUÍDAS: Saúde informando a liberação de recursos  financeiros do Fundo Nacional de 
(Artigos 32 a 37 e 183 do Regimento Interno-RI-votação nominal, maioria Saúde para cobertura de programas da Prefeitura Municipal de Dourados; 2. 
simples). 1. Comissão de Justiça, Legislação e Redação: Paulo Henrique Amos Telegramas do Ministério  da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento  
Ferreira – DEM - Presidente, José Carlos Cimatti Pereira – PSB – Vice - Presidente da Educação informando a liberação de recursos  financeiros do Fundo para  
e Aurélio Luciano Pimentel Bonatto – PDT - Membro; 2. Comissão de Finanças e cobertura de programas da Prefeitura Municipal de Dourados; 3. Oficio da 
Orçamento: Aurélio Luciano Pimentel Bonatto – PDT - Presidente, Marcelo Luiz Câmara Federal, datado de 31/12/2008 informando total de recursos destinados a 
Lima Barros – DEM – Vice-Presidente e José Carlos de Souza – PSDB - Membro; Prefeitura Municipal de Dourados para vários programas; 4. Oficio nº 2-
3. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente: Cláudio Marcelo 033/2009/GIDUR/CG comunicando a liberação de crédito do programa 
Machado Hall – PR - Presidente, Delia Godoy Razuk – PMDB – Vice-Presidente e PNAFM; 5. Oficio nº 1-0038/2009/GIDUR/CG comunicando a liberação de 
José Carlos de Souza – PSDB - Membro; 4. Comissão de Educação, Cultura e recursos financeiros  no âmbito do Programa Turismo no Brasil; 6. Oficio nº 
Desportos: Delia Godoy Razuk – PMDB – Presidenta, Gino José Ferreira – DEM – 013/GAB/PMD informando que os Vereadores Humberto Teixeira Junior e José 
Vice-Presidente e Julio Luis Artuzi – PRB - Membro; 5. Comissão de Indústria e Carlos Cimatti  desempenharão a função de Líder e Vice-Lider do Governo 
Comércio: José Carlos Cimatti Pereira – PSB - Presidente, Gino José Ferreira – Municipal, respectivamente nesta Casa de Leis; 7. Oficio do Ministério do 
DEM – Vice-Presidente e Humberto Teixeira Júnior – PDT - Membro; 6. Comissão Desenvolvimento Social e combate a Fome informando a transferência de 
de Agricultura e Pecuária: Gino José Ferreira – DEM - Presidente, Dirceu recursos  financeiros para o Fundo Municipal de Assistência  Social de 
Aparecido Longhi – PT – Vice-Presidente e José Carlos Cimatti Pereira – PSB - Dourados; 8. Oficio nº 056/2009-SPM/PR informando a celebração de convênio 
Membro; 7. Comissão de Saúde e Assistência Social: José Carlos de Souza – PSDB nº 009/2008-SPM/PR firmado entre a Secretaria Especial de Politicas Públicas 
- Presidente, Julio Luis Artuzi – PRB – Vice-Presidente e Delia Godoy Razuk – para as Mulheres e a Prefeitura de Dourados; 9. Oficios de várias Câmaras do MS 
PMDB - Membro; 8. Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do informando a composição da Mesa Diretora; 10. Mensagem de Veto Integral do 
Consumidor: Dirceu Aparecido Longhi – PT - Presidente, Aurélio Luciano Poder Executivo ao Projeto de Lei nº146/2008, Institui a gratuidade de registro 
Pimentel Bonatto – PDT – Vice-Presidente e Paulo Henrique Amos Ferreira – DEM dos atos constitutivos de Organizações Sociais sem fins lucrativos, bem como da 
- Membro: 9. Comissão de Controle e Eficácia Legislação: Cláudio Marcelo obtenção de certidões e documentos necessários ao cadastramento perante os 
Machado Hall – PR-Presidente, Humberto Teixeira Júnior – PDT – Vice-Presidente órgãos públicos; 11. Mensagem de Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto 
e Gino José Ferreira – DEM - Membro; 10. Comissão de Segurança Pública: de Lei nº251/2008, que Dispõe sobre denominação de rua" - A Rua Frei Hugolino 
Marcelo  Luiz Lima Barros – DEM – Presidente,  Dirceu Aparecido Longhi – PT - Becker, a atual rua Proj. NH no Bairro Residencial Novo Horizonte; 12. 
Vice-Presidente, José Carlos Cimatti Pereira – PSB – Membro;  11. Comissão de Mensagem de Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº132/2008, 
Ética e Decoro Parlamentar: José Carlos de Souza – PSDB - Presidente, Humberto que Autoriza o Poder Executivo a implantar nas escolas públicas do município, o 
Teixeira Júnior – PDT – Vice-Presidente e José Carlos Cimatti Pereira – PSB - curso de capacitação profissional aos sábados e domingos; 13.  Mensagem de 
Membro. 2. ENTRADA NA CASA EM REGIME DE URGÊNCIA: Projeto de Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº170/2008, que Regula as 
Resolução nº 01/2009 de autoria da Mesa Diretora que altera disposições do informações a serem prestadas ao adquirente de microcomputadores ou de peças 
Regimento Interno - anexo requerimento de Inclusão na pauta e urgência.  para microcomputadores; 14. Mensagem de Veto Integral do Poder Executivo ao 
Submetidos a deliberação: As Comissões Permanentes para o biênio 2009/2010 Projeto de Lei nº235/2008, que dispõe sobre contratação dos prestadores de 
foram compostas e aprovadas conforme acordo de liderança.  O Requerimento de serviços em usina no município de Dourados e dá outras providências; 15. 
Inclusão na Pauta e Urgência ao Projeto de Resolução nº 01/09 foram aprovados, Mensagem de Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº179/2008, 
bem como o Projeto, com parecer verbal favorável das comissões competentes. Os que dispõe sobre alteração da Lei 3.062 de 28 de fevereiro de 208; 16. Mensagem 
Requerimentos e as Moções foram aprovados conforme a pauta. Usaram da palavra de Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº215/2008, que torna 
de acordo com o RI - Tema Livre os Seguintes Vereadores: Dirceu Longhi, Zezinho obrigatório o uso obrigatório do brasão de armas do Município nos veículos, 
da Farmácia, Aurelio Bonatto, Sidlei Alves, Delia Razuk, José Carlos Cimatti, proíbe o uso de logotipos institucionais e dá outras providências; 17. Mensagem 
Paulo Henrique Bambu e Humberto Teixeira Junior. Esgotada a pauta a Presidência de Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº122/2008, que dispõe 
agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrado sobre a menção do valor total do custo das comunicações oficiais; 18. Mensagem 
Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora.de Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº227/2008, que institui o 

regulamento de circulação de carros de som nas vias e logradouros públicos de  
Dourados; 19. Mensagem de Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei Sidlei Alves da Silva

Vereador Presidentenº209/2008, que altera os arts. 1º, 8º e 9º e o inciso III do art. 7º da Lei 2.438/2001; 
20. Mensagem de Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº178/2008, 

José Carlos de Souzaque Dispõe sobre alteração da Lei 2.454/2001 e dá outras providências; 21. 
Vereador Vice-PresidenteMensagem de Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº230/2008, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e maternidades de Dourados 
Humberto Teixeira Juniorexigirem a apresentação de certidão de nascimento dos recém-nascidos quando 

Vereador 1º Secretáriodas gestantes e dá outras providências; 22. Mensagem de Veto Integral do Poder 
Executivo ao Projeto de Lei nº225/2008, que dispõe sobre placas indicativas do 

Aurelio Luciano Pimentel Bonatto
nome de vias públicas e dá outras providências; 23. Mensagem de Veto Integral Vereador 2º Secretário
do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº212A/2008, que dispõe sobre  a emissão 
de receitas médicas contendo a denominação genérica do medicamento, 
conforme especifica. Foram apresentadas proposições de acordo com o artigo Ata da  2ª Sessão Ordinária da Câmara  Municipal  de  Dourados – MS,    
168, do RI, pelos seguintes Vereadores:   Mesa Diretora apresentou 1 projeto de exercício de 2009.
resolução protocolado sob o nº 81;  Vereadores Infra-assinados apresentaram 1  
moção protocolada sob o nº 82; Aurélio Bonatto apresentou 2 projetos de leis, 2 

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, às dezenove horas e requerimentos e 4 indicações protocolados sob os nºs 83 a 90;  Claudio Marcelo 
cinco minutos, no Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três mil, Machado Hall-Marcelão apresentou 1 projeto de lei, 1 requerimento, 3 
quatrocentos e noventa e cinco, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do indicações e 2 moções protocolados sob os nºs 91 a 96;  Delia Razuk   apresentou  
Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva-DEM, 3 indicações protocoladas sob os nºs 97 a 99; Dirceu Longhi  apresentou 1 
tendo como primeiro Secretário Vereador Aurélio Bonatto-PDT. Além dos citados requerimento, 4 indicações e 2 moções protocolados sob os nºs 100 a 106; Gino 
estavam presentes os Vereadores: Claudio Marcelo Machado Hall-Marcelão (PR); Ferreira apresentou 2 projetos de leis complementares e 2 requerimentos 
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Dirceu  Aparecido Longhi-Dirceu Longhi (PT); Gino José Ferreira-Gino  Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, 
Ferreira, Marcelo Luiz Lima Barros-Marcelo Barros e Paulo Henrique Amos exercício de 2009.
Ferreira-Paulo Henrique Bambu (DEM); José Carlos Cimatti Pereira-José Carlos 
Cimatti (PSB); José Carlos de Souza-Zézinho da Farmácia (PSDB)  e Julio Luiz Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, às dezenove 
Artuzi - Julio Artuzi (PRB). Ausentes os Vereadores Delia Razuk e Humberto horas e cinco minutos, no Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três 
Teixeira Junior. Havendo a presença da maioria dos Vereadores o Senhor mil, quatrocentos e noventa e cinco, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores 
Presidente declarou iniciada a Sessão. I – EXPEDIENTE: Foi aprovada sem do Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva-
emendas a ata da 1ª Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes DEM, tendo como primeiro Secretário Vereador Humberto Teixeira Junior – PDT. 
recebidos: 1. Mensagem do Poder Executivo encaminhando Projeto de Lei Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Aurelio Luciano Pimentel 
Complementar  nº 001/2009, que altera e revoga dispositivos da Lei Bonatto-Aurélio Bonatto (PDT); Claudio Marcelo Machado Hall-Marcelão (PR); 
Complementar nº 128/08; 2. Mensagem do Poder Executivo encaminhando Delia Godoy Razuk-Delia Razuk (PMDB); Dirceu Aparecido Longhi-Dirceu 
Projeto de Lei Complementar  nº 002/2009, que altera dispositivos da Lei Longhi (PT); Gino José Ferreira-Gino Ferreira, Marcelo Luiz Lima Barros-
Complementar nº  117/07 alterada pelas Leis Complementares nºs 125 e 139; 3. Marcelo Barros e Paulo Henrique Amos Ferreira-Paulo Henrique Bambu (DEM); 
Telegrama do governo Estadual agradecendo convite  da Sessão Solene de inicio José Carlos Cimatti Pereira-José Carlos Cimatti (PSB); José Carlos de Souza-
dos  trabalhos legislativos; 4. Oficio da Prefeitura Municipal de Campo Grande Zézinho da Farmácia (PSDB)  e Julio Luiz Artuzi - Julio Artuzi (PRB). Havendo a 
agradecendo convite  da Sessão Solene de inicio dos  trabalhos legislativos; 5. presença da totalidade dos Vereadores o Senhor Presidente declarou iniciada a 
Oficio da Prefeitura Municipal de Itaquiraí agradecendo convite  da Sessão Sessão. I – EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a ata da 2ª Sessão Ordinária. 
Solene de inicio dos  trabalhos legislativos; 6. Oficio do Gabinete do Dep. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: 1. Mensagem do Poder Executivo 
Estadual Zé Teixeira encaminhando cópia de proposições para conhecimento; 7.  encaminhando Projeto de Lei  nº 002/2009, que desafeta a área institucional do 
Telegrama do Ministério  da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Patrimônio Público para regularização fundiária, para implantação de loteamento 
Saúde informando a liberação de recursos para pagamento  de Serviços de social; 2. Mensagem do Poder Executivo encaminhando Projeto de Lei nº 
Atendimento Móvel as urgências - SAMU 192; 8. Telegrama do Ministério  da 004/2009, que o autoriza a doar área de terras do Município para a empresa Floresta 
Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a liberação Comercio de Madeiras LTDA; 3. Mensagem do Poder Executivo encaminhando 
de recursos para pagamento  de  Centros de Especialidades Odontológicas; 9. Projeto de Lei nº 005/2009,  que altera  dispositivos  do Anexo II da Lei nº 2.286/99 
Oficio da CAIXA comunicando a liberação de recursos financeiros para o – redução de IPTU nas áreas de preservação; 4. Mensagem do Poder Executivo 
Programa PPI Favelas. 10. Oficios de várias Câmaras de MS informando a encaminhando Projeto de Lei nº 007/2009 que altera o perímetro urbano da cidade 
composição da Mesa Diretora dos respectivos Municípios. Foram apresentadas de Dourados; 5. Mensagem do Poder Executivo encaminhando Projeto de Lei nº 
proposições de acordo com o artigo 168, do RI, pelos seguintes Vereadores: 008/2009, autorizando-o a desenvolver ações para implementar o Programa  de  
Vereadores Infra-assinados apresentaram 2  moções protocoladas sob os nºs 193 Subsídio da Habitação a Habitação de Interesse Social – PSH, estabelecido pela Lei 
e 194; Aurélio Bonatto apresentou 4 indicações e 4 moções protocoladas sob os Federal nº 10.998/2004; 6. Oficio da Famasul encaminhando cópia do Parecer do 
nºs 195 a 202;  Claudio Marcelo Hall-Marcelão apresentou 1 requerimento e 4 Instituto Histórico e Geográfico  de MS, que textualmente afirma:que não há  
indicações protocolados sob os nºs 203 a 207;  Dirceu Longhi  apresentou 1 documentos, nem indícios que provem  a existência, no atual Mato Grosso do Sul, 
projeto de lei e 3 indicações protocolados sob os nºs 208 a 211; Gino Ferreira de Quilombos mesmo que tardio; 7. Encaminhamento do Gabinete do Deputado 
apresentou 2 requerimentos e 3 indicações protocolados sob os nºs 212 a 216; Federal Geraldo Resende dando conhecimento  dos recursos já empenhados que 
José Carlos Cimatti apresentou 4 indicações e 4 moções protocoladas sob os nºs devem propiciar um substancial  volume de obras em Dourados, perfazendo um 
218 a 225; Zézinho da Farmácia apresentou 4 indicações e 1 moção protocoladas total de 34.9 milhões; 8. Telegramas do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva 
sob os nºs 226 a 230; Julio Luiz Artuzi apresentou 4 indicações protocoladas sob – Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para pagamento de 
os nºs 231 a 236; Marcelo Barros apresentou 3 indicações protocoladas sob os nºs varias ações no Município; 9. Ofícios da CAIXA   comunicando o liberação de 
237 a 239; Paulo Henrique Bambu apresentou 3 requerimentos e 3 indicações recursos financeiros dos Contratos nºs: 0262.949-80, 0276.377-70, 0276.378-84, 
protocolados sob os nºs 240 a 245;  Sidlei Alves  apresentou 4 indicações e 3 0276.379-98, 0276.380-25, 0280.069-22, 0281.418-63, 0281.419-77, 0281.420-
moções protocoladas sob os nºs 246 a 252. O Senhor Presidente despachou os 04, 0282.139-09/2008, para realização de vários serviços no Município; Oficio da 
Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações CAIXa retificando o OFICIO Nº 1-0656 DE 26/01/2009; 10. Ofícios de várias 
aos órgãos competentes e despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Câmaras de MS informando a composição da Mesa Diretora dos respectivos 
Dia para deliberação. Os Vereadores Aurélio Bonatto, Marcelo Barros, Claudio Municípios. Foram apresentadas proposições de acordo com o artigo 168, do RI, 
Marcelo Hall-Marcelão, Gino Ferreira, Dirceu Longhi, Zezinho da Farmácia  e pelos seguintes Vereadores: Aurélio Bonatto apresentou 4 indicações e 3  moções 
José Carlos Cimatti falaram de acordo com os art. 168 do RI, encaminhamento de protocoladas sob os nºs 299 a 305; Claudio Marcelo Hall-Marcelão apresentou 2 
proposições. Foi concedido uso da Tribuna Livre de  acordo com art. 202 a 207 do projetos de leis e 4 indicações protocolados sob os nºs 306 a 311;  Delia Razuk  
RI à Senhora Angelita Ferreira de Souza que discorreu sobre a importância da apresentou 1 projeto de lei e 3 indicações protocolados sob os nºs 312 a 315; Dirceu 
Rede de Economia Solidária na vida social dos Munícipes. O Vereador Sidlei Longhi  apresentou 1 projeto de lei, 2 requerimentos e 1 indicação protocolados sob 
Alves falou sobre a Rede Economia Solidária enaltecendo o trabalho das pessoas os nºs 316  a 319; Gino Ferreira apresentou  1  requerimentos e 3 indicações 
envolvidas nesse projeto. II – GRANDE EXPEDIENTE: De acordo com o Art. protocolados sob os nºs 320 a 323; Humberto Teixeira Junior apresentou 4 
187 do RI (10) minutos, usaram da tribuna os vereadores: Marcelo Barros, Julio indicações e 2 moções protocoladas sob os nºs 324 a 329;   José Carlos Cimatti 
Artuzi, Zezinho da Farmácia, Dirceu Longhi, Claudio Marcelo Hall-Marcelão, apresentou  1 projeto de lei, 5 indicações e 4 moções protocolados sob os nºs 330 a 
Gino Ferreira, Aurelio Bonatto, José Carlos Cimatti, Sidlei Alves e Paulo 339; Zézinho da Farmácia apresentou 4 indicações protocoladas sob os nºs 340 a 
Henrique Bambu, que discorreram sobre assuntos de interesse da população. III. 343; Julio Luiz Artuzi apresentou 1 projeto de lei, 1 requerimento e 4 indicações 
ORDEM DO DIA: 1. PROJETOS EM UNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) protocolados sob os nºs 344 a 349; Marcelo Barros apresentou 4 indicações 
Veto Integral de autoria do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 170/08, que protocoladas sob os nºs 350 a 353; Paulo Henrique Bambu apresentou 3 
regula as informações  a serem prestadas aos adquirentes de microcomputadores. requerimentos e 3 indicações protocolados sob os nºs 354 a 359;  Sidlei Alves  
b) Veto Integral de autoria do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 235/08, que apresentou 1 projeto de lei, 1 indicação e  moção protocolados sob os nºs 360 a 362. 
dispõe sobre a contratação  de prestadores  de serviços em usinas do Município; O Senhor Presidente despachou os Projetos às Comissões, determinou à Secretaria 
c) Veto Integral de autoria do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 225/08 que que encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou as moções e 
dispõe sobre placas indicativas de nome das vias públicas. 2. PROJETO EM os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Os Vereadores Aurélio 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de Lei nº 003/2009 de Bonatto, Cláudio Marcelo Hall-Marcelão, José Carlos Cimatti,  Dirceu Longhi, 
autoria do Vereador Julio Artuzi, que dispõe sobre a instalação de abrigos nos Marcelo Barros,  Delia Razuk,  Julio Artuzi, Zezinho da Farmácia  e Humberto 
pontos de ônibus através de parcerias com a iniciativa privada. Submetidos a Teixeira Junior falaram de acordo com os art. 168 do RI, encaminhamento de 
deliberação: Os Vetos aos Projetos de Leis nºs 170 e 235/2009 foram aprovados. proposições. II – GRANDE EXPEDIENTE: De acordo com o Art. 187 do RI (10) 
O Veto ao Projeto de Lei nº 225/08 foi rejeitado. O Projeto de Lei nº 003/2009 foi minutos, usaram da tribuna os vereadores: Paul Henrique Bambu, Claudio Marcelo  
retirado pelo autor. Os Requerimentos e as Moções foram aprovados conforme a Hall-Marcelão, Aurelio Bonatto, José Carlos Cimatti, Dirceu Longhi, Gino 
pauta. O Requerimento de item 4 colocado em destaque foi aprovado. Esgotada a Ferreira, Delia Razuk,  Marcelo Barros, Zezinho da Farmácia  e Humberto Teixeira 
pauta a Presidência agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a Junior, que discorreram sobre assuntos de interesse da população. III. ORDEM DO 
sessão, da qual foi lavrado Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos DIA: 1. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de 
membros da Mesa Diretora. Lei Complementar nº 004/2009 (001) de autoria do Poder Executivo, que altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 128/2008 e dá outras providências; b) Projeto 
 Sidlei Alves da Silva de Lei Complementar nº 005/2009 (002) de autoria do Poder Executivo, que altera 
Vereador Presidente dispositivos da Lei Complementar nº 117/2007, alterado pelo anexo II da Lei 

complementar nº 138 e anexo único da Lei Complementar nº 125/2008; c)  Projeto 
José Carlos de Souza

de Lei nº 014/2009 (008) de autoria do Poder Executivo autorizando-o  a 
Vereador Vice-Presidente

desenvolver ações para implementar  o Programa de subsídio a Habitação de 
Interesse Social, estabelecido pela Lei Federal nº 10.998/2004; d) Projeto de Lei nº Humberto Teixeira Junior
009/2009  de autoria do Vereador Julio Artuzi que dispõe sobre a afixação  de Vereador 1º Secretário
cartazes  nos estabelecimentos de atendimento a saúde  informando o direito de 
permanência do pai, mãe ou responsável  nos casos de internação. De criança ou Aurelio Luciano Pimentel Bonatto
adolescente.  Submetidos a deliberação: Os Projetos de Leis Complementares nºs   Vereador 2º Secretário
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004 e 005/2009 e os Projetos de Leis 014 e 009/2009 foram  aprovados. Os protocolados sob os nºs 407 a 412; Julio Luiz Artuzi apresentou 1 projeto de lei e 5 
Requerimentos e as Moções foram aprovados conforme a pauta. Esgotada a pauta indicações protocolados sob os nºs 413 a 418; Marcelo Barros apresentou 2 
a Presidência agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a sessão, da indicações  e 1 moção protocoladas sob os nºs 419 a 421;  Sidlei Alves  apresentou  
qual foi lavrado Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da 4 indicações  e 2 moções protocoladas sob os nºs 422 a 427. O Senhor Presidente 
Mesa Diretora. despachou os Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as 

indicações aos órgãos competentes e despachou as moções e os requerimentos à 
Ordem do Dia para deliberação. Os Vereadores Humberto Teixeira Junior, Claudio  Sidlei Alves da Silva

Vereador Presidente Marcelo Hall-Marcelão,  Aurélio Bonatto, Marcelo Barros, Delia Razuk, Gino 
Ferreira, Julio Artuzi, Sidlei Alves e Dirceu Longhi falaram de acordo com os art. 

José Carlos de Souza 168 do RI- encaminhamento de proposições. II – GRANDE EXPEDIENTE: De 
Vereador Vice-Presidente acordo com o Art. 187 do RI (10) minutos, usaram da tribuna os vereadores:  

Aurelio Bonatto, Claudio Marcelo  Hall-Marcelão, Marcelo Barros, Julio Artuzi, 
Humberto Teixeira Junior

Delia Razuk, Paulo Henrique Bambu, Sidlei Alves, Dirceu Longhi, Gino Ferreira, Vereador 1º Secretário
Humberto Teixeira Junior e  Zézinho da Farmácia, que discorreram sobre assuntos 
de interesse da população. III. ORDEM DO DIA: 1. COMUNICAÇÃO DE Aurelio Luciano Pimentel Bonatto
INTEMPESTIVIDADE DOS VETOS: a) Veto Integral ao Projeto de Lei nº 227/08, Vereador 2º Secretário
que institui o regulamento de circulação de carros de som nas vias  e logradouros 

 públicos; b)  Veto Integral ao Projeto de Lei nº 209/08,  que altera dispositivos da 
Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, Lei nº 2.438/01, que dispõe sobre o serviço de transporte de passageiros sob regime 

exercício de 2009. de  fretamento; c)  Veto Integral ao Projeto de Lei nº 179/08,  que altera disposições 
da Lei nº 3.062/08, que dispõe sobre sanções administrativas  aos estabelecimentos 
de  prestação de serviço de telefonia, etc. quanto ao tempo de espera para Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, às 
atendimento; d)  Veto Integral ao Projeto de Lei nº 215/08,  que institui o uso dezenove horas e cinco minutos, no Plenário da Câmara, sito à Avenida 
obrigatório do Brasão  de Armas  do Município  no veículos e proíbe o uso de Marcelino Pires, três mil, quatrocentos e noventa e cinco, reuniram em Sessão 
logotipos e dá outras providências; e)  Veto Integral ao Projeto de Lei nº 146/08,  Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência do 
que institui a gratuidade de registro dos atos constitutivos de Organizações Sociais Vereador Sidlei Alves da Silva-DEM, tendo como primeiro Secretário Vereador 
sem  fins lucrativos, bem como obtenção de certidões  e documentos  necessários Humberto Teixeira Junior-PDT. Além dos citados estavam presentes os 
ao cadastramento  perante os órgãos públicos; f)  Veto Integral ao Projeto de Lei nº Vereadores: Aurelio Luciano Pimentel Bonatto-Aurélio Bonatto (PDT); Claudio 
122/08,  que dispõe sobre a menção do valor da comunicação oficial do  Município. Marcelo Machado Hall-Marcelão (PR); Delia Godoy Razuk-Delia Razuk 
IV. PROJETOS EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de Lei (PMDB); Dirceu  Aparecido Longhi-Dirceu Longhi (PT); Gino José Ferreira-
Complementar  nº 004/2009  (001) de autoria do Poder Executivo, que altera Gino Ferreira, Marcelo Luiz Lima Barros-Marcelo Barros e Paulo Henrique 
disposições do da Lei Complementar nº 128/2008 e da outras providências; b) Amos Ferreira-Paulo Henrique Bambu (DEM); José Carlos Cimatti Pereira-José 
Projeto de Lei Complementar  nº 005/2009  (002) de autoria do Poder Executivo, Carlos Cimatti (PSB); José Carlos de Souza-Zézinho da Farmácia (PSDB) e Julio 
que altera  o art. 21 e os  Anexos V e VI da Lei Complementar  nº 117/07 e altera de Luiz Artuzi-Julio Artuzi (PRB). Havendo a presença da totalidade dos Vereadores 
pela Lei Complementar nº  138/09  e 125/08; c)  Projeto de Lei  nº 014/2009 (008) o Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão.  I – EXPEDIENTE: Foi aprovada 
de autoria do Poder Executivo, que  o autoriza a desenvolver ações para sem emendas a ata da 3ª Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes 
implementar o Programa de Subsidio à  Habitação de Interesse Social - P.S.H recebidos: 1. Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de 
estabelecido pela Lei Federal nº 10.998/2004; d) Projeto de Lei nº 009/2009  de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 62.138,58 
autoria do Vareador Julio Luiz Artuzi que dispõe sobre a afixação  de cartazes nos (sessenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e cinqüenta e oito centavos); 2. 
estabelecimentos de atendimento a Saúde informando o direito de permanência do Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos 
pai, mãe ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. V. financeiros do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 238.655,75(duzentos e 
PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de Emenda a trinta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), 
LOM nº 001/2009 (001)  de autoria do Poder Executivo, que  altera a redação do § para atender o atendimento de Nefrologia do Município de Dourados; 3. 
1º,  acrescenta § 7º ao artigo 107 da Lei Orgânica do Município.  Submetidos a Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos 
deliberação: Foi dado conhecimento ao Plenário da intempestividade dos Vetos aos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
Projetos de Leis nºs: 227, 209, 179, 215, 146 e 122/08. Os Projetos de Leis reais), para atender o Programa de Farmácia Popular do Brasil do Município de 
Complementares nºs 004 e 005/2009 foram aprovados. Os Projetos de Leis nºs 014 Dourados; 4. Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de 
e 009/2009 foram aprovados.  O Projeto de Emenda a LOM nº 001/2009 (001) foi recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 17.141,05 
aprovado por maioria, com parecer verbal favorável das comissões competentes. A (dezessete mil, cento e quarenta e um reais e cinco centavos), para atender 
moção do item 14 colocada em destaque foi rejeitada por maioria. Os cirurgias do aparelho circulatório, do Município de Dourados; 5. Telegrama do 
Requerimentos e as demais Moções foram aprovados conforme a pauta. Esgotada a Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo 
pauta a Presidência agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a sessão, Nacional de Saúde, no valor de R$ 42.695,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e 
da qual foi lavrado Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da noventa e cinco reais) para atender o tratamento em oncologia, do Município de 
Mesa Diretora.Dourados; 6. Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 2.150,00 (dois 
Sidlei Alves da Silva

mil, cento e cinqüenta reais), para atender o programa de Incentivos ao Pré-natal e Vereador Presidente
nascimento, do Município de Dourados; 7. Ofício Circular n. 004/2009, do 
Deputado Federal Geraldo Resende, apresentando relatório de sua atuação José Carlos de Souza
parlamentar em benefício da municipalidade, no valor de R$ Vereador Vice-Presidente
98.648.631,69(Noventa e oito milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, 

Humberto Teixeira Juniorseiscentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos). 8. Ofício Circular n. 
Vereador 1º Secretário001/2009 da Associação Pestalozzi de Dourados,  divulgando as atividades da 

Instituição e congratulando com a Mesa Diretora da Câmara; 9. Convite do 
Aurelio Luciano Pimentel BonattoDiretor Regional dos Correios em Mato Grosso do Sul, da Diretoria e a 

Vereador 2º Secretário
Associação dos Lojistas do Shopping Avenida Center, convidando para a 
solenidade de lançamento do selo comemorativo ao Calendário Lunar Chinês,  
com as coleções: Mulher na Filatelia e Filatelia por um mundo de Paz; 10. Ofício Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, 
da Assembléia Legislativa, Deputado Paulo Duarte, encaminhando um exemplar exercício de 2009.
da Cartilha “Mudança de Horário”, editada pelo Comitê Estadual pela 
Manutenção do Horário do Estado de Mato Grosso do Sul;  11. Ofício da Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e nove, às dezenove horas e 
Assembléia Legislativa, Deputada Dione Hashioka, agradecendo o convite da cinco minutos, no Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três mil, 
Mesa Diretora para as Sessões Ordinárias e colocando seu gabinete à disposição quatrocentos e noventa e cinco, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do 
dos Vereadores. Foram apresentadas proposições de acordo com o artigo 168, do Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva-DEM, 
RI, pelos seguintes Vereadores: Aurélio Bonatto apresentou 4 indicações e 3 tendo como primeiro Secretário Vereador Humberto Teixeira Junior-PDT. Além 
moções protocoladas sob os nºs  371 a 374 e do nº 428 a 431;  Claudio Marcelo dos citados estavam presentes os Vereadores: Aurelio Luciano Pimentel Bonatto-
Hall-Marcelão apresentou  4 indicações protocoladas sob os nºs  375 a 378;  A urélio Bonatto (PDT); Claudio Marcelo Machado Hall-Marcelão (PR); Delia 
Delia Razuk  apresentou 4 indicações protocoladas sob os nºs 379 a 382; Dirceu Godoy Razuk-Delia Razuk (PMDB); Dirceu  Aparecido Longhi-Dirceu Longhi 
Longhi  apresentou 1 projeto de lei, 2 requerimentos, 3 indicações e 2 moções (PT); Gino José Ferreira-Gino Ferreira, Marcelo Luiz Lima Barros-Marcelo Barros 
protocolados sob os nºs 383 a 390;  Gino Ferreira apresentou 1 requerimento  e 3 e Paulo Henrique Amos Ferreira-Paulo Henrique Bambu (DEM); José Carlos 
indicações protocolados sob os nºs 391 a 394; Humberto Teixeira Junior  Cimatti Pereira-José Carlos Cimatti (PSB); José Carlos de Souza-Zézinho da 
apresentou  4 indicações e 2 moções protocoladas sob os nºs 395 a  400; José Farmácia (PSDB)  e Julio Luiz Artuzi-Julio Artuzi Sucupira (PRB). Havendo a 
Carlos Cimatti apresentou 4 indicações e 2 moções protocoladas sob os nºs 401 a presença da totalidade dos Vereadores o Senhor Presidente declarou iniciada a 
406; Zézinho da Farmácia apresentou 2 requerimentos, 3 indicações e 1 moção Sessão.  I – EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a ata da 4ª Sessão 
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O Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº 028/09 foi aprovado, bem como o Ordinária. Foram apresentadas proposições de acordo com o artigo 168, do RI, 
respectivo projeto. Esgotada pauta a Presidência agradeceu a todos pela presença e pelos seguintes Vereadores: Infra-assinados apresentaram 1 moção protocolada 
declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata, que após lida e aprovada será assinada sob o nº 463; Aurélio Bonatto apresentou 3 indicações e 1 moção protocoladas sob os nºs 
pelos membros da Mesa Diretora. 464 a 467;  Claudio Marcelo Hall-Marcelão apresentou  4 indicações e 1 moção 

protocoladas sob os nºs  468 a 472;   Delia Razuk  apresentou 1 requerimento e 4 
Sidlei Alves da Silva

indicações protocolados sob os nºs 473 a 477; Dirceu Longhi  apresentou 4 Vereador Presidente
requerimentos, 4 indicações e 3 moções protocolados sob os nºs 478 a 488; Gino Ferreira 
apresentou 2 requerimentos  e 2 indicações protocolados sob os nºs 489 a 492; Humberto José Carlos de Souza
Teixeira Junior  apresentou  4 indicações e 3 moções protocoladas sob os nºs 493 a  499; Vereador Vice-Presidente
José Carlos Cimatti apresentou 1 requerimento, 3 indicações e 2 moções protocolados 

Humberto Teixeira Juniorsob os nºs 500 a 505; Zézinho da Farmácia apresentou 4 indicações e 1 moção 
Vereador 1º Secretárioprotocoladas sob os nºs 506 a 510; Julio Luiz Artuzi apresentou 1 projeto de lei e 4 

indicações protocolados sob os nºs 511 a 515; Marcelo Barros apresentou 1 projeto de lei, 
Aurelio Luciano Pimentel Bonatto1 indicação  e 1 moção protocolados sob os nºs 516 a 518; Paulo Henrique Bambu 

Vereador 2º Secretário
apresentou 3 requerimentos e 4 indicações protocolados sob os nºs 519 a 525; Sidlei 
Alves  apresentou 1 projeto de lei, 3 indicações  e 1 moção protocolados sob os nºs 526A, 
526 a 529. O Senhor Presidente despachou os Projetos às Comissões, determinou à Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, 
Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou as exercício de 2009.
moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Os Vereadores Délia 
Razuk, Claudio Marcelo Hall-Marcelão, José Carlos Cimatti, Gino Ferreira, Julio Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e nove, às dezenove horas e cinco 
Artuzi, Marcelo Barros,  Humberto Teixeira Junior, Dirceu Longhi, Aurélio Bonatto, minutos, no Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três mil, quatrocentos e 
Zezinho da Farmácia e Sidlei Alves falaram de acordo com os art. 168 do RI- noventa e cinco, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, 
encaminhamento de proposições. II – GRANDE EXPEDIENTE: De acordo com o Art. sob a Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva-DEM, tendo como primeiro Secretário 
187 do RI (10) minutos, usaram da tribuna os vereadores:  Claudio Marcelo Hall- Vereador Humberto Teixeira Junior-PDT. Além dos citados estavam presentes os 
Marcelão, Sidlei Alves, Délia Razuk, José Carlos Cimatti, Gino Ferreira, Marcelo Vereadores: Aurelio Luciano Pimentel Bonatto-Aurélio Bonatto (PDT); Claudio Marcelo 
Barros, Aurélio Bonatto, Julio Artuzi, Zezinho da Farmácia, Dirceu Longhi e  Humberto Machado Hall-Marcelão (PR); Delia Godoy Razuk-Delia Razuk (PMDB); Dirceu  
Teixeira Junior, que discorreram sobre assuntos de interesse da população. III. ORDEM Aparecido Longhi-Dirceu Longhi (PT); Gino José Ferreira-Gino Ferreira, Marcelo Luiz 
DO DIA: I. PROJETOS EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Veto Integral ao Lima Barros-Marcelo Barros e Paulo Henrique Amos Ferreira-Paulo Henrique Bambu 
Projeto de Lei nº 091/2008,  que dispõe sobre vagas de escolas e CEIMs Municipais e (DEM); José Carlos Cimatti Pereira-José Carlos Cimatti (PSB); José Carlos de Souza-
conveniados para crianças vítimas de violência; b)  Veto Integral ao Projeto de Lei nº Zézinho da Farmácia (PSDB)  e Julio Luiz Artuzi-Julio Artuzi  (PRB). Havendo a presença 
178/2008, que dispõe sobre alteração da Lei 2.454/2001; c)  Veto Integral ao Projeto de da totalidade dos Vereadores o Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão. I – 
Lei nº 230/2008,  que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades EXPEDIENTE:  Foram aprovadas sem emendas as atas da 3ª Sessão Extraordinária e da  5ª 
exigirem a apresentação da certidão de nascimento; d)  Veto Integral ao Projeto de Lei nº Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: 1. Telegrama do 
242/2008,  que denomina a rua que margeia o Terminal Rodoviário; e)  Veto Integral ao Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a 
Projeto de Lei nº 251/2008,  que denomina a rua NH 08 do Residencial Novo Horizonte. liberação de recursos para pagamento do Programa de SAÚDE BUCAL - SB COMP 
IV. PROJETOS EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de Emenda 01/2009; 2. Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de 
LOM N º 001/2009 (001)  de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do Saúde informando a liberação de recursos para pagamento do Programa de INCENTIVO 
parágrafo 1º do artigo 107 e acrescenta o parágrafo 7º do mesmo artigo. V. PROJETOS ADICIONAL PSF COMP 01/2009; 3. Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria 
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de Lei N º 015/2009 (007), de Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para pagamento 
autoria do Poder Executivo que altera o Perímetro Urbano do Município de Dourados; b) do Programa de INCENTIVOS AO PRE-NATAL E NASCIMENTO COMP 12/2008; 4. 
Projeto de Lei Nº 012/2008 (004)  de autoria do Poder Executivo a doar área de terra Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde 
pertencente para Empresa Floresta Comércio de Madeiras LTDA; c) Projeto de Lei Nº informando a liberação de recursos para pagamento do Programa de TRATAMENTO EM 
025/2009  de autoria dos vereadores Sidlei Alves da Silva e Zezinho da Farmácia, que ONCOLOGIA COMP 12/2008; 5. Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria 
dispõe sobre a ratificação das Leis 2871/2006 e 3135/2008, que versa sobre a doação de Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para pagamento 
área para o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart-hotéis (...) e assemelhados.  do Programa de SAÚDE DA FAMILIA - SF COMP 01/2009; 6. Telegrama do Ministério 
Submetidos a deliberação:  Os Vetos aos Projetos de Lei nºs 091 e 251/208 foram da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de 
rejeitados. Os Vetos aos Projetos de Leis nºs: 178, 230 e 242/08 foram aprovados. O recursos para pagamento do Programa de TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM 
Projeto de Emenda a LOM nº 001/09 foi aprovado em segunda votação.  Foram SAÚDE – TFVS (EX TFECD) COMP 10/2008; 7. Telegrama do Ministério da Saúde – 
aprovados Requerimentos de Vistas aos Projetos de Leis nºs 015 e 012/09, por maioria. O Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para 
Projeto de Lei nº 025/09 foi aprovado.  Os Requerimentos e as Moções foram aprovados pagamento do Programa de TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – TFVS 
conforme a pauta. Esgotada a pauta a Presidência agradeceu a todos pela presença e (EX TFECD) COMP 11/2008; 8. Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva 
declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata, que após lida e aprovada será – Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para pagamento do 
assinada pelos membros da Mesa Diretora. Programa de TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – TFVS (EX TFECD) 

COMP 12/2008; 9. Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo 
Sidlei Alves da Silva Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para pagamento do Programa de 
Vereador Presidente TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – TFVS (EX TFECD) COMP 

01/2009; 10. Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional José Carlos de Souza
de Saúde informando a liberação de recursos para pagamento do Programa de TETO Vereador Vice-Presidente
MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 
HOSPITALAR COMP 02/2009. Foram apresentadas proposições de acordo com o artigo Humberto Teixeira Junior

Vereador 1º Secretário 168, do RI, pelos seguintes Vereadores: Aurélio Bonatto apresentou 4 indicações e 5 
moções protocoladas sob os nºs 551 a 559;  Claudio Marcelo Hall-Marcelão apresentou  4 

Aurelio Luciano Pimentel Bonatto indicações e 2 moções protocoladas sob os nºs  560 a 565;   Delia Razuk  apresentou 2 
Vereador 2º Secretário requerimentos e 4 indicações protocolados sob os nºs 566 a 571; Dirceu Longhi  apresentou 

2 projetos de leis, 3 requerimentos e  3 indicações  protocolados sob os nºs 572 a 579; Gino 
 

Ferreira apresentou  2 indicações e 3 moções  protocoladas sob os nºs 580 a 584; Humberto Ata da 3ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, 
Teixeira Junior  apresentou  4 indicações e 2 moções  protocoladas sob os nºs 585 a 590; exercício de 2009.
José Carlos Cimatti apresentou 4 indicações protocoladas sob os nºs 591 a 594; Zézinho da 
Farmácia apresentou 4 indicações protocoladas sob os nºs 595 a 598; Julio Luiz Artuzi Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e nove, às oito horas e cinqüenta 
apresentou 2 projetos de leis e 4 indicações protocolados sob os nºs 599 a 604; Marcelo minutos, no Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três mil, quatrocentos e 
Barros apresentou 1 projeto de lei, 1 requerimento e  4 indicações protocolados sob os nºs noventa e cinco, reuniram em Sessão Extraordinária os Vereadores do Município de 
605 a 610; Paulo Henrique Bambu apresentou 2 requerimentos e 4 indicações protocolados Dourados, sob a Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva-DEM, tendo como 
sob os nºs 612 a 617; Sidlei Alves  apresentou  3 indicações  e 2 moções protocoladas sob os primeiro Secretário Vereador Humberto Teixeira Junior-PDT. Além dos citados estavam 
nºs 618 a 622. O Senhor Presidente despachou os Projetos às Comissões, determinou à presentes os Vereadores: Aurélio Luciano Pimentel Bonatto-Aurélio Bonatto (PDT); 
Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou as moções Claudio Marcelo Machado Hall-Marcelão (PR); Delia Godoy Razuk-Delia Razuk 
e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Os Vereadores Marcelo Barros; (PMDB); Dirceu  Aparecido Longhi-Dirceu Longhi (PT); Gino José Ferreira-Gino 
Dirceu Longhi, Aurélio Bonatto; Délia Razuk, Gino Ferreira, Júlio Artuzi, Claudio Ferreira, Marcelo Luiz Lima Barros-Marcelo Barros e Paulo Henrique Amos Ferreira-
Marcelo Hall-Marcelão, Jose Carlos Cimatti, Zezinho da Farmácia e Humberto Teixeira Paulo Henrique Bambu (DEM); José Carlos Cimatti Pereira-José Carlos Cimatti (PSB); 
Junior falaram de acordo com os art. 168 do RI- encaminhamento de proposições. A Sessão José Carlos de Souza-Zézinho da Farmácia (PSDB)  e Julio Luiz Artuzi-Julio Artuzi 
foi suspensa para a entrega do Prêmio Mulher Cidadã "Marta Guarani" às Senhoras (PRB).  Havendo a presença da totalidade dos Vereadores o Senhor Presidente declarou 
Terezinha de Jesus Soares de Souza e Dra. Denise da Silva Gualhanone Nemirovsky, em iniciada a Sessão. Foi aprovada sem emendas a Ata da 5ª Sessão Ordinária. I – ORDEM 
homenagem as mulheres pela passagem do dia 08 de Março - Dia Internacional da DO DIA: I. PROJETO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - votação nominal. 
Mulher.II – GRANDE EXPEDIENTE: De acordo com o Art. 187 do RI (10) minutos, a) Projeto de Lei nº 025/2009 (001) de autoria dos Vereadores Sidlei Alves e Zezinho da 
usaram da tribuna os vereadores:  José Carlos Cimatti, Claudio Marcelo Hall- Marcelão, Farmácia, que dispõe sobre a ratificação das Leis nºs 2.871/06 e 3.135/09, que versa 
Aurélio Bonatto, Gino Ferreira, Paulo Henrique, Sidlei Alves, Zezinho da Farmácia, sobre a doação  de área para o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart-hotéis (...) e 
Humberto Teixeira Junior, Marcelo Barros e Dirceu Longhi, que discorreram sobre assemelhados. II. PROJETO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de 
assuntos de interesse da população. III. ORDEM DO DIA: I. PROJETOS EM PRIMEIRA Lei nº 028/09 (014) de autoria do Poder Executivo que o autoriza a celebrar contrato, 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de Lei n° 015/2009 (007) de autoria do Poder convênio ou termo de permissão  de uso, com a Associação Beneficente Douradense - 
Executivo que altera o Perímetro Urbano do Município de Dourados.  Submetidos a Hospital Evangélico e dá outras providências-anexo requerimento de urgência. 
deliberação: Foi aprovado requerimento de adiamento ao Projeto de Lei nº 015/09, por Submetidos a votação:   O Projeto de Lei nº  025/09 foi aprovado, em segunda votação. 
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duas sessões. Os Requerimentos e as Moções foram aprovados conforme a pauta. A Humberto Teixeira Junior
Vereador 1º Secretáriomoção de item 8  colocada em destaque foi aprovada. Esgotada a pauta a Presidência 

agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata, 
Aurelio Luciano Pimentel Bonattoque após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora.

Vereador 2º Secretário
 

Sidlei Alves da Silva
Vereador Presidente Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, 

exercício de 2009.
José Carlos de Souza

Vereador Vice-Presidente Aos vinte quatro dias do mês de março do ano de dois mil e nove, às dezenove horas, no    
Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três mil, quatrocentos e noventa e 

Humberto Teixeira Junior cinco, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a 
Vereador 1º Secretário Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva-DEM, tendo como primeiro Secretário 

Vereador Humberto Teixeira Junior-PDT. Além dos citados estavam presentes os 
Aurelio Luciano Pimentel Bonatto Vereadores: Aurelio Luciano Pimentel Bonatto-Aurélio Bonatto (PDT); Claudio Marcelo 

Vereador 2º Secretário Machado Hall-Marcelão (PR); Delia Godoy Razuk-Delia Razuk (PMDB); Dirceu  
Aparecido Longhi-Dirceu Longhi (PT); Gino José Ferreira-Gino Ferreira, Marcelo Luiz 

 
Lima Barros-Marcelo Barros e Paulo Henrique Amos Ferreira-Paulo Henrique Bambu 

Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, 
(DEM); José Carlos Cimatti Pereira-José Carlos Cimatti (PSB) e  José Carlos de Souza-

exercício de 2009.
Zézinho da Farmácia (PSDB). Ausência justificada do Vereador Julio Luiz Artuzi-Julio 
Artuzi (PRB). Havendo a presença da maioria dos Vereadores o Senhor Presidente 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e nove, às dezenove horas, no 
declarou iniciada a Sessão. I – EXPEDIENTE:  Foi aprovada sem emendas a Ata da 7ª 

Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três mil quatrocentos e noventa e 
Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: 1. Telegrama do 

cinco, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a 
Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a 

Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva-DEM, tendo como primeiro Secretário 
liberação de recursos para pagamento do Programa de TETO FINANCEIRO DE 

Vereador Humberto Teixeira Junior-PDT. Além dos citados estavam presentes os 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – TFVS - COMP 02/2009; 2. Ministério da Educação – Fundo 

Vereadores: Aurelio Luciano Pimentel Bonatto-Aurélio Bonatto (PDT); Claudio 
Nacional de Desenvolvimento da Educação informando a liberação de recursos para 

Marcelo Machado Hall-Marcelão (PR); Delia Godoy Razuk-Delia Razuk (PMDB); 
pagamento do Programa QUOTA; 3. Encaminhamento do Gabinete do Deputado Estadual 

Dirceu  Aparecido Longhi-Dirceu Longhi (PT); Gino José Ferreira-Gino Ferreira, 
José Teixeira, cópia de proposições para conhecimento; 4. Diversos ofícios da esfera 

Marcelo Luiz Lima Barros-Marcelo Barros e Paulo Henrique Amos Ferreira-Paulo 
Federal, Estadual e Municipal enviando respostas de proposições dos Vereadores, 5. 

Henrique Bambu (DEM); José Carlos Cimatti Pereira-José Carlos Cimatti (PSB); José 
Ofícios de varias câmaras do MS informando a composição da Mesa Diretora. Foram 

Carlos de Souza-Zézinho da Farmácia (PSDB)  e Julio Luiz Artuzi-Julio Artuzi (PRB). 
apresentadas proposições de acordo com o artigo 168, do RI, pelos seguintes Vereadores: 

Havendo a presença da totalidade dos Vereadores o Senhor Presidente declarou iniciada 
Aurélio Bonatto apresentou 1 projeto de lei,  4 indicações e 3 moções protocolados sob os 

a Sessão.  I – EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a ata da 6ª Sessão Ordinária. 
nºs 772 a 779; Cláudio Marcelo Hall-Marcelão apresentou 4 indicações e 3 moções 

Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: 1. Telegrama do Ministério da Saúde -
protocoladas sob os nºs  780 a 783 e n°s 680, 679 e 687; Delia Razuk  apresentou 1 projeto 

Secretaria Executiva - Fundo Nacional de saúde informando a liberação de recursos para 
de lei e 4  indicações  protocolados sob os nºs 784 a 788; Dirceu Longhi  apresentou 1 

pagamento do Programa de ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - COMP 
projeto de lei  e 4 indicações protocolados sob os nºs 789 a 796; Gino Ferreira apresentou 1 

02/2009; 2. Telegrama do Ministério da Saúde -Secretaria executiva Fundo Nacional de 
requerimento e  4 indicações protocolados sob os nºs 797 a 801; Humberto Teixeira Junior  

Saúde informando a liberação de recursos para o pagamento do Programa de 
apresentou  4 indicações e 3 moções  protocoladas sob os nºs 802 a 808; José Carlos 

INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E 
Cimatti apresentou 1 projeto de lei, 4 indicações e 4 moções protocolados sob os nºs 763 a 

OUTRAS DST- COMP 01/2009; 3. Ofício da Secretaria Especial de Equicultura e Pesca 
816; Zézinho da Farmácia apresentou 4 indicações e 2 moções protocoladas sob os nºs 817 

informando liberação de recursos para o Município de Dourados; 4. Ofício da CAIXA, 
a 822; Marcelo Barros apresentou 2 indicações protocoladas sob os nºs 823 e 824; Paulo 

informando liberação de recursos para o Programa PPI FAVELAS; 5. Ofício da CAIXA, 
Henrique Bambu apresentou 4 requerimentos e 4 indicações protocolados sob os nºs 825 a 

informando liberação de recursos para  o Programa PPI AVELAS, para urbanização e 
832; Sidlei Alves  apresentou  1 requerimento, 5 indicações  e 4 moções protocolados sob 

Construção de 2 conjuntos Habitacionais para assentamento de Famílias, implantação e 
os nºs 833 a 842. O Senhor Presidente despachou os Projetos às Comissões, determinou à 

Equipamentos Comunitários e Infra-estrutura; 6. Ofício do Poder Judiciário 
Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou as moções 

comunicando que o juiz Jairo Roberto de Quadros assumiu como diretor do Foro; 7. 
e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Os Vereadores Marcelo Barros, José 

Diversos ofícios de esfera Federal, Estadual e Municipal enviando respostas de 
Carlos de Souza - Zezinho da Fármacia, Dirceu Longhi, José Carlos Cimatti, Délia Razuk, 

proposições dos vereadores; 8. Ofícios de várias Camaras do MS informando a 
Aurélio Bonatto, Sidlei Alves, Gino Ferreira, Cláudio Marcelo Hall -Marcelão e Humberto 

composição da Mesa Diretora. Foram apresentadas proposições de acordo com o artigo 
Teixeira Junior  falaram de acordo com os art. 168 do RI- encaminhamento de proposições. 

168, do RI, pelos seguintes Vereadores: Aurélio Bonatto apresentou 1 projeto de Lei;  4 
II – GRANDE EXPEDIENTE: De acordo com o Art. 187 do RI (10) minutos, usaram da 

indicações e 5 moção protocoladas sob os nºs 665 a 674;  Claudio Marcelo Hall-
Tribuna os vereadores:  Délia Razuk, Claudio Marcelo Hall - Marcelão, Marcelo Barros, 

Marcelão apresentou  4 indicações e 3 moção protocoladas sob os nºs  675 a 681;   Delia 
Zezinho da Farmácia, José Carlos Cimatti, Dirceu Longhi, Aurélio Bonatto, Gino Ferreira, 

Razuk  apresentou 3 indicações e 1 moção e 1 emenda  protocolados sob os nºs 682 a 
Paulo Henrique - Bambu e Humberto Teixeira Junior, que discorreram sobre assuntos de 

686; Dirceu Longhi  apresentou 4 indicações   e 1 moção protocolados sob os nºs 687 a 
interesse da população. De acordo com os artigos nºs 202 e 207 do RI falou a Secretária 

691; Gino Ferreira apresentou  4 indicações protocolados sob os nºs 692 a 695; 
Municipal de Assistência Social, Itaciana Aparecida Pires Santiago, que discorreu sobre os 

Humberto Teixeira Junior  apresentou  4 projetos de Lei e 4 moções  protocoladas sob os 
Projetos e Programas da sua  pasta.   III. ORDEM DO DIA: I. PROJETOS EM ÚNICA 

nºs 696 a 703; José Carlos Cimatti apresentou 5 indicações e 4 moções protocolados sob 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:   a) Veto Integral ao Projeto de  Lei n° 132/2008, que autoriza 

os nºs 704 a 712; Zézinho da Farmácia apresentou  2 projetos de Lei, 2 requerimentos, 3 
o poder executivo a |implantar nas escolas públicas o curso de capacitação profissional aos 

indicações e 2 moções protocoladas sob os nºs 713 a 721; Julio Luiz Artuzi apresentou 1 
sábados e domingos. II. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) 

projeto de lei e 4 indicações e 2 moções protocolados sob os nºs 722 a 728; Marcelo 
Projeto de Lei n° 015/2009 (007), de autoria do  Poder Executivo que altera o Perímetro 

Barros apresentou 1 projeto de lei, 2 indicação e 1 moção  protocolados sob os nºs 729 a 
Urbano do Município de Dourados; b) Projeto de Lei n° 041/2009 (006), de autoria do 

732; Paulo Henrique Bambu apresentou 5 indicações protocolados sob os nºs 733 a 737; 
Poder Executivo, que revoga a Lei n° 3210/2009 (salário dos Secretários Municipais e 

Sidlei Alves  apresentou  1 indicações  e 4 moção protocoladas sob os nºs 738 a 742 e 
equivalentes); c) Projeto de Lei n° 029/2009, de autoria do vereador Marcelo Barros, que 

Vereadores Infra - Assinados apresentou 1 moção protocolada sob o n° 664. O Senhor 
dispõe sobre Declaração de Utilidade Pública Municipal a Fraternidade Feminina Cruzeiro 

Presidente despachou os Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que 
do Sul Vinte de Agosto. III. PROJETO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) 

encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou as moções e os 
Projeto de Lei n° 016/2009,  de autoria do Vereador Sidlei Alves da Silva que denomina 

requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Os Vereadores José Carlos Cimatti; 
Carlos Antônio de Oliveira a Rua 24 do Bairro Panambi Verá. Submetido  a deliberação:  O 

Zezinho da Framácia, Marcelo Barros, Délia Razuk, Dirceu Longhi, Gino Ferreira, 
Veto Integral ao Projeto de Lei nº 132/08 foi aprovado por maioria, 6X5. Foi aprovado 

humberto Teixeira Junior, Aurélio Bonatto e Claudio Marcelo Hall - Marcelão  falaram 
Requerimento de Vistas ao Projeto de Lei nº 015/09. O Projeto de Lei nº 041/09 foi 

de acordo com os art. 168 do RI- encaminhamento de proposições. II – GRANDE 
aprovado, por maioria,7x3. Foi aprovado Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº  

EXPEDIENTE: De acordo com o Art. 187 do RI (10) minutos, usaram da tribuna os 
029/09, bem como o respectivo projeto. O Projeto de Lei nº 016/09 foi aprovado, em 

vereadores:  Paulo Henrique, Marcelo Barros, Zezinho da Farmácia, José Carlos 
segunda votação. Os Requerimentos e as Moções foram aprovados conforme a pauta.  O 

Cimatti, Claudio Marcelo Hall - Marcelão, Délia Razuk, Aurélio Bonatto, Sidlei Alves, 
requerimento protocolado sob o nº 833/09 foi retirado da pauta pelo autor e transformado 

Dirceu Longhi, Gino Ferreira e Humberto Teixeira Junior, , que discorreram sobre 
em ofício. Esgotada a pauta a Presidência agradeceu a todos pela presença e declarou 

assuntos de interesse da população.  III. ORDEM DO DIA: 1. PROJETOS EM 
encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos 

PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de Lei n° 016/2009, de autoria do 
membros da Mesa Diretora. 

Vereador Sidlei Alves que denomina Carlos Antonio de Oliveira a rua 24 do Bairro 
Panambi Verá.  Submetidos a deliberação: O Projeto de Lei nº 016/2009 foi aprovado. Os 

Sidlei Alves da SilvaRequerimentos e as Moções foram aprovados conforme a pauta. As moções de nº 24, 25 e 
Vereador Presidente26 tiveram a votação adiada em virtude da ausência do autor. O Vereador Claudio 

Marcelo Hall-Marcelão se ausentou da Sessão para representar a Câmara em outro 
evento. Esgotada a pauta a Presidência agradeceu a todos pela presença e declarou José Carlos de Souza
encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos Vereador Vice-Presidente
membros da Mesa Diretora.

Humberto Teixeira Junior
Sidlei Alves da Silva

Vereador 1º SecretárioVereador Presidente

Aurelio Luciano Pimentel BonattoJosé Carlos de Souza
Vereador Vice-Presidente Vereador 2º Secretário


