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DECRETO Nº 660 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Fernando José Baraúna Recalde

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Simisa Procurador Geral do Município
Simioni Met. Ltda”

William Geraldo Maksoud Bussuan
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Secretário Municipal de Obras Públicasinciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. DECRETO Nº 661 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

D E C R E T A: “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Simisa 
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou Simioni Met. Ltda”
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Simisa Simioni 
Met. Ltda, objeto da Matrícula: 30.359 Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Um imóvel denominado por Parte do Lote 08 - Q. 06 - NCD – área desmembrada, 
(Matrícula: 30.359), nesta cidade de formato irregular, com área de: 0,3799 ha  com a CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
seguinte descrição: Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de 

junho de 1941. 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
da área remanescente de parte do lote 08 - Q. 06 - NCD, com o rumo: 38°49'10" SE e 71,260 D E C R E T A:
m até o vértice M 02,  deste, segue confrontando com terras de parte do lote 08 - Q. 06 - NCD, 
com os seguintes rumos e distâncias: 53°06'18" SW e 19,400 m até o vértice M 03, 39°13'30" 
SE e 45,310 m até o vértice M 04,  51°10'50" SW e 20,940 m até o vértice M 05,deste, segue Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
confrontando com terras da área remanescente de parte do lote 08 - Q. 06 - NCD, com o extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Simisa Simioni Met. 
rumo:  38°49'10" NW e 117,280 m até o vértice M 06, deste, segue confrontando com terras Ltda, objeto da Matrícula: 34.324, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Dourados-
de parte do lote 08 - Q. 06 - NCD, com o rumo: 53°08'24" NE e 40,02 m até o vértice M 01, MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Confrontações:
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIANorte: área remanescente de parte do lote 08 - Q. 06 -NCD

Sul: área remanescente de parte do lote 08 - Q. 06 - NCD
Um imóvel denominado por Parte do Lote 08 - Q. 06 - NCD – área desmembrada, (Matrícula: Leste: parte do lote 08 - Q. 06 – NCD
34.324), nesta cidade de formato irregular, com área de: 0,9169 ha  com a seguinte descrição:

Oeste: parte do lote 08 - Q. 06 – NCD

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01,  deste, segue pela margem de um 
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de corredor público, com o rumo: 39°13'30" SE e 54,060 m até o vértice M 02, deste, segue 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as confrontando com terras da área remanescente de parte do lote 08 - Q. 06 - NCD, com os modificações introduzidas pela legislação vigente. seguintes rumos e distâncias:  18°07'34" SE e 31,180 m até o vértice M 03,  09°42'53" SE e 

61,410 m até o vértice M 04,  18°22'40" SE e 25,330 m até o vértice M 05,  29°58'41" SE e 
27,230 m até o vértice M 06,  38°49'10" SE e 36,090 m até o vértice M 07, deste, segue Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 

não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as confrontando com terras de parte do lote 08 - Q. 06 - NCD, com o rumo: 53°08'24" SW e 40,020 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. m até o vértice M 08, deste, segue confrontando com terras da área remanescente de parte do 

lote 08 - Q. 06 - NCD, com os seguintes rumos e distâncias: 38°49'10" NW e 37,810 m até o 
vértice M 09, 29°58'41" NW e 34,380 m até o vértice M 10,   18°22'40" NW e 32,420 m até o Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
vértice M 11,   09°42'53" NW e 61,490 m até o vértice M 12, 18°07'34" NW e 27,510 m até o disposições em contrário.
vértice M 13,  29°30'56" NW e 26,220 m até o vértice M 14,  37°35'54" NW e 15,870 m até o 
vértice M 15, deste, segue confrontando com terras de parte do lote 08 - Q. 06 - NCD, com o 

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009. rumo: 53°10'23" NE e 32,74 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Ari Valdecir Artuzi Confrontações:
Prefeito Municipal Norte: corredor público; área remanescente de parte do lote 08 - Q. 06 -NCD

DECRETOS
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Sul: área remanescente de parte do lote 08 - Q. 06 - NCD

Leste: parte do lote 08 - Q. 06 – NCD

Oeste: parte do lote 08 - Q. 06 – NCD DECRETO Nº 663 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Domicio 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as da Silva”
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as de junho de 1941. 
disposições em contrário.

D E C R E T A:
Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
Ari Valdecir Artuzi extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Domicio da Silva, 

objeto da Matrícula: 68.662, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Dourados-Prefeito Municipal
MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Fernando José Baraúna Recalde
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Procurador Geral do Município

Um imóvel denominado por parte da Chácara São Francisco "A" – área desmembrada, 
William Geraldo Maksoud Bussuan (Matrícula: 68.662), nesta cidade de formato irregular, com área de: 0,5626 ha com a 

Secretário Municipal de Obras Públicas seguinte descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um 
corredor público, com o rumo: 39°17'25" SE e 179,870 m até o vértice M 02, deste, segue DECRETO Nº 662 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
confrontando com terras do Lote 8, com o rumo: 53°10'23" SW e 32,000 m até o vértice M 
03, deste, segue confrontado com terras da área remanescente da Chácara São Francisco 
"A", com o rumo: 38°54'41" NW e 178,760 m até o vértice M 04, deste, segue confrontando 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Manoel com terras da Chácara São Francisco "B", com o rumo:   51°12'19" NE e 30,79 m até o 
Rodrigues Dourados” vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Confrontações:
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Norte: corredor público; 

Sul: área remanescente da Chácara São Francisco “A”
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Leste: terras de parte do lote 08 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

Oeste: Chácara São Francisco “B”de junho de 1941. 

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de D EC R E T A:
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Manoel Rodrigues 

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, Dourados, objeto da Matrícula: 26.056, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Um imóvel denominado por Parte do Lote 08 - Q. 06 - NCD – área desmembrada, 
(Matrícula: 26.056), nesta cidade de formato irregular, com área de: 0,4072 ha com a 

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.seguinte descrição:

Ari Valdecir ArtuziInicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um 
Prefeito Municipalcorredor público, com o rumo: 39°13'31" SE e 125,910 m até o vértice M 02, deste, segue 

confrontando com terras de parte do Lote 08 - Q 06 - NCD, com o rumo: 53°10'23" SW e 
32,740 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área remanescente de Fernando José Baraúna Recalde
parte do lote 08 - Q. 06 - NCD, com o rumo:  38°53'19" NW e 125,890 m até o vértice M 04, 

Procurador Geral do Municípiodeste, segue confrontando com terras da Chác. S. Francisco "A", com o rumo: 53°10'23" NE 
e 32,00 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

William Geraldo Maksoud Bussuan

Confrontações: Secretário Municipal de Obras Públicas

Norte: corredor público; 

Sul: área remanescente de parte do lote 08 - Q. 06 - NCD

Leste: parte do lote 08 - Q. 06 – NCD DECRETO Nº 664 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Oeste: Chácara S. Francisco “A”

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Maria 
Terezinha da S. Souza”Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 

urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 

inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

de junho de 1941. 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. D E C R E T A:
Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
Ari Valdecir Artuzi extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Maria Terezinha da 

S. Souza, objeto da Matrícula: 68.661, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Prefeito Municipal
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Fernando José Baraúna Recalde
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Procurador Geral do Município

Um imóvel denominado por parte da Chácara São Francisco "B"– área desmembrada, 
William Geraldo Maksoud Bussuan (Matrícula: 68.661), nesta cidade de formato irregular, com área de: 1,2881 ha com a 

Secretário Municipal de Obras Públicas seguinte descrição:
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Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
corredor público, com o rumo: 88°42'16" NE e 200,250 m até o vértice M 02, deste, segue 
confrontado com terras da área remanescente Chácara São Francisco "B", com os seguintes 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as rumos e distâncias: 68°25'35" SE e 30,210 m até o vértice M 03, 61°40'16" SE e 45,900 m até 
disposições em contrário.o vértice M 04, 54°28'09" SE e 39,720 m até o vértice M 05, deste, segue pela margem de um 

corredor público, com o rumo: 39°18'52" SE e 151,220 m até o vértice M 06, deste, segue 
confrontando com terras da Chác. S. Francisco "A", com o rumo: 51°12'24" SW e 30,790 m Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
até o vértice M 07, deste, segue confrontado com terras da área remanescente Chácara São 
Francisco "B", com os seguintes rumos e distâncias: 38°54'41" NW e 37,480 m até o vértice 

Ari Valdecir ArtuziM 08, 39°37'23" NW e 38,920 m até o vértice M 09, 42°19'53" NW e 18,950 m até o vértice 
Prefeito MunicipalM 10, 47°12'29" NW e 40,860 m até o vértice M 11, 54°28'09" NW e 42,060 m até o vértice 

M 12, 61°40'16" NW e 41,020 m até o vértice M 13, 68°25'35" NW e 37,070 m até o vértice Fernando José Baraúna Recalde
M 14,  75°27'32" NW e 43,360 m até o vértice M 15, 83°03'03" NW e 43,630 m até o vértice Procurador Geral do MunicípioM 16, 87°36'43" NW e 11,190 m até o vértice M 17, 89°40'40" NW e 20,860 m até o vértice 
M 18, 88°36'41" SW e 48,780 m até o vértice M 19, deste, segue confrontando com terras do 
Quinhão 1, Parte do Lote 7 - Q. 06, com o rumo: 38°17'45" NW e 17,47 m até o vértice M 01, William Geraldo Maksoud Bussuan
ponto inicial da descrição deste perímetro. Secretário Municipal de Obras Públicas

Confrontações:

Norte: corredor público; área remanescente da Chácara São Francisco “B” DECRETO Nº 667 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
Sul: área remanescente da Chácara São Francisco “B”

Leste: Chácara São Francisco “A” “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Reinaldo 
Oeste: Quinhão 1, parte do lote 07- Q.06 A. dos Santos”

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as de junho de 1941. 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

D E C R E T A:
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Reinaldo A. dos 

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009. Santos, objeto da Matrícula: 80.192, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Ari Valdecir Artuzi
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIAPrefeito Municipal

Um imóvel denominado por parte do Quinhão 1 Parte do Lote 7 - Q. 06 – área desmembrada, Fernando José Baraúna Recalde
(Matrícula: 80.192), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,3219 ha com a seguinte Procurador Geral do Município descrição:

William Geraldo Maksoud Bussuan Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um 
Secretário Municipal de Obras Públicas corredor público com o rumo: 88°27'11" NE e 229,905 m até o vértice M 02, deste, segue 

confrontando com terras da Chácara São Francisco "B", com o rumo: 38°17'45" SE e 17,472 
m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área remanescente do  
Quinhão 1 Parte do Lote 7 - Q. 06, com o rumo: 88°27'11" SW e 229,905 m até o vértice M 

DECRETO Nº 666 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. 04, deste, segue confrontando com terras do Lote 9 - Quadra 06 - N.C.D., com o rumo: 
38°17'45" NW e 17,472 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
VICENTE ROSA DA SILVA” Confrontações:

Norte: corredor público;
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Sul: área remanescente da Quinhão 1, parte do lote 07- Q.06
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Leste: Chácara São Francisco “B”

Oeste: lote 9, quadra 06- Q.06
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de de junho de 1941. 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de VICENTE ROSA 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as DA SILVA, objeto da Matrícula: 68.664, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
disposições em contrário.

Um imóvel denominado por parte da Chácara São Francisco “II"– área desmembrada, 
Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.(Matrícula: 68.664), nesta cidade de formato irregular, com área de: 0,1706 ha  com a 

seguinte descrição:
Ari Valdecir Artuzi

Prefeito MunicipalInicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontado com terras da 
área remanescente da CHACARA SÃO FRANCISCO II, com os seguintes rumos e 
distâncias: 88°32'39" NE e 86,870 m até o vértice M 02, 89°40'40" SE e 22,130 m até o Fernando José Baraúna Recaldevértice M 03, 87°36'43" SE e 13,500 m até o vértice M 04, 83°03'03" SE e 4,480 m até o 

Procurador Geral do Municípiovértice M 05, deste, segue pela margem de um corredor público, com os seguintes rumos e 
distâncias: 00°49'48" SW e 11,130 m até o vértice M 06, 88°15'29" SW e 127,010 m até o 
vértice M 07, deste, segue confrontando com terras do Lote 11 - Quadra 07 - N.C.D., com o William Geraldo Maksoud Bussuan
rumo: 00°50'12" NE e 14,01 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Secretário Municipal de Obras Públicas

Confrontações:

Norte: área remanescente da Chácara São Francisco “II”
DECRETO Nº 668 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Sul: corredor público

Leste: corredor público
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Moisés 

Oeste: lote 11- quadra 07 - NCD Ignácio Leite e outros”

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
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Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Norte: área remanescente de parte do lote 10 da quadra 07 - NCD;
de junho de 1941. Sul: corredor público.

Leste: lote 11 – quadra 07 - NCD
D E C R E T A: Oeste: parte do lote 10 da quadra 07 - NCD

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Moisés Ignácio urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
Leite e outros, objeto da Matrícula: 64.933, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) modificações introduzidas pela legislação vigente. 
de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

Um imóvel denominado por parte do Lote 11 - Quadra 07 - N.C.D. – área desmembrada, 
(Matrícula: 64.933), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,2483 ha com a Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
seguinte descrição: disposições em contrário.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste segue confrontando com terras Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
da área remanescente do Lote 11 - Quadra 07 - N.C.D., com o rumo: 88°27'11" NE e 177,335 
m até o vértice M 02, deste, segue confrontando com terras da CHACARA SÃO 

Ari Valdecir ArtuziFRANCISCO II, com o rumo: 00°50'12" SW e 14,012 m até o vértice M 03, deste, segue 
pela margem de um corredor público, com o rumo: 88°27'11" SW e 177,346 m até o vértice Prefeito Municipal
M 04, deste, segue confrontando com terras de Parte do LOTE 10 DA QUADRA 07-NCD, 
com o rumo: 00°52'59" NE e 14,013 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste 

Fernando José Baraúna Recaldeperímetro. 
Procurador Geral do Município

Confrontações:
William Geraldo Maksoud BussuanNorte: área remanescente do lote 11- quadra 07 - NCD;

Secretário Municipal de Obras PúblicasSul: corredor público.

Leste: Chácara São Francisco “II”

Oeste: parte do lote 10 da quadra 07 - NCD
DECRETO Nº 670 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de ADAIR urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
ALVES CAVALHEIRO”modificações introduzidas pela legislação vigente. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
de junho de 1941. disposições em contrário.

D E C R E T A:Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou Ari Valdecir Artuzi
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de ADAIR ALVES Prefeito Municipal
CAVALHEIRO, objeto da Matrícula: 79.940, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) 
de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Fernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do Município SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

William Geraldo Maksoud Bussuan Um imóvel denominado por Parte do LOTE 10 DA QUADRA 07-NCD – área 
Secretário Municipal de Obras Públicas desmembrada, (Matrícula: 79.940), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,0245 

ha com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras DECRETO Nº 669 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
da área remanescente de parte do LOTE 10 DA QUADRA 07-NCD, com o azimute: 
88°27'11" e 17,519 m até o vértice M 02, deste, segue confrontando com terras de Parte do 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de LOTE 10 DA QUADRA 07-NCD, com o azimute: 181°08'20" e 14,015 m até o vértice M 
VICENTE HOLOSBASK AZAMBUJA” 03,  deste, segue pela margem de um corredor público, com o azimute: 268°27'11" e 17,519 

m até o vértice M 04, deste, segue confrontando com terras do Lote 09 - Quadra 07 - N.C.D., 
com o azimute: 1°08'20" e 14,015 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
perímetro. inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
Confrontações:

Norte: área remanescente de parte do lote 10 da quadra 07-NCD;CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Sul: corredor público.
de junho de 1941. Leste: parte do lote 10 da quadra 07-NCD

Oeste: lote 09 da quadra 07 - NCD
D E C R E T A:

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de VICENTE modificações introduzidas pela legislação vigente. 
HOLOSBASK AZAMBUJA, objeto da Matrícula: 2.014, Cartório de Registro Geral de 
Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

Um imóvel denominado por Parte do LOTE 10 DA QUADRA 07-NCD. – área Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
desmembrada, (Matrícula: 2.014), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,2226 ha disposições em contrário.
com a seguinte descrição: Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras Ari Valdecir Artuzi
da área remanescente de Parte do LOTE 10 DA QUADRA 07-NCD, com o rumo: 88°27'11" 

Prefeito MunicipalNE e 158,945 m até o vértice M 02, deste, segue confrontando com terras do Lote 11 - 
Quadra 07 - N.C.D., com o rumo: 00°52'59" SW e 14,013 m até o vértice M 03,  deste, segue 
pela margem de um corredor público com o rumo: 88°27'11" SW e 159,007 m até o vértice Fernando José Baraúna Recalde
M 04, deste, segue confrontando com terras de Parte do  LOTE 10 DA QUADRA 07-NCD, Procurador Geral do Município
com o rumo: 01°08'20" NE e 14,015 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. 

William Geraldo Maksoud BussuanConfrontações:
Secretário Municipal de Obras Públicas
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DECRETO Nº 671 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um 
corredor público, com o rumo: 88°27'11" NE e 411,772 m até o vértice M 02, deste, segue “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Ligia da 
confrontando com terras do Quinhão 1 Parte do Lote 7 - Q. 06, com o rumo: 38°17'45" SE e Silva Luna”
17,472 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área remanescente do 
Lote 9 - Quadra 06 - N.C.D., com o rumo: 88°27'11" SW e 411,522 m até o vértice M 04, 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o deste, segue confrontando com terras do Lote 10 Quadra 06 - N.C.D., com o rumo: 38°56'46" 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, NW e 17,623 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Confrontações:
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Norte: corredor Público;
de junho de 1941. 

Sul: área remanescente do lote 09 -  quadra 06 - NCD;

Leste: quinhão 1 parte do lote 7 – Q. 06;
D E C R E T A:

Oeste: lote 10 da quadra 06 - NCD

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Ligia da Silva 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as Luna, objeto da matricula 69.922, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
modificações introduzidas pela legislação vigente. Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

Um imóvel denominado por parte do Lote 09 - Quadra 07 - N.C.D – área desmembrada, 
(matricula 69.922), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,2587 ha com a seguinte 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as descrição:
disposições em contrário.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.da área remanescente do  Lote 09 - Quadra 07 - N.C.D., com o rumo:  88°27'11" NE e 

184,911 m até o vértice M 02, deste, segue confrontando com terras de Parte do  LOTE 10 
DA QUADRA 07-NCD, com o rumo: 01°08'20" SW e 14,015 m até o vértice M 03, deste, Ari Valdecir Artuzi
segue pela margem de um corredor público com o rumo: 88°27'11" SW e 184,640 m até o 

Prefeito Municipalvértice M 04, deste, segue confrontando com terras do LOTE 08 DA QUADRA 07-NCD, 
com o rumo: 00°01'54" NE e 14,005 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Fernando José Baraúna Recalde
Confrontações: Procurador Geral do Município
Norte: área remanescente do Lote 09 - Quadra 07 - N.C.D;

Sul: corredor público; William Geraldo Maksoud Bussuan
Leste: parte do lote 10 da quadra 07-NCD Secretário Municipal de Obras Públicas
Oeste: lote 08 da quadra 07 - NCD

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de DECRETO Nº 673 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
FRANCISCO THOMAZ SALES”

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do disposições em contrário.
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

D E C R E T A:
Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de FRANCISCO 
THOMAZ SALES, objeto da Matrícula: 33.300, Cartório de Registro Geral de Imóveis Fernando José Baraúna Recalde
(CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:Procurador Geral do Município

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIAWilliam Geraldo Maksoud Bussuan

Secretário Municipal de Obras Públicas
Um imóvel denominado por parte do LOTE 08 DA QUADRA 07-NCD – área 
desmembrada, (Matrícula: 33.300), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,2596 ha 
com a seguinte descrição:

DECRETO Nº 672 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Adair da área remanescente do LOTE 08 DA QUADRA 07-NCD, com o rumo: 88°27'11" NE e 
Alves Cavalheiro e outros” 185,291 m até o vértice M 02, deste, segue confrontando com terras do Lote 09 - Quadra 07 - 

N.C.D., com o rumo:  00°01'54" SW e 14,005 m até o vértice M 03, deste, segue pela 
margem de um corredor público com o rumo: 88°27'11" SW e 185,548 m até o vértice M 04, 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o deste, segue confrontando com terras do Lote 06 QUADRA 07 N.C.D, com o rumo: 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, 01°04'56" NE e 14,015 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Confrontações:
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Norte: área remanescente do lote 08 da quadra 07 - NCD;
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

Sul: corredor público;de junho de 1941. 
Leste: lote 09 - quadra 07 - NCD;

Oeste: lote 06 - quadra 07 - NCD.

D E C R E T A:
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Adair Alves 

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, Cavalheiro e outros, objeto da Matrícula: 79.949, Cartório de Registro Geral de Imóveis 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Um imóvel denominado por parte do Lote 9 - Quadra 06 - N.C.D – área desmembrada, 
(Matrícula: 79.949), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,5763 ha com a seguinte 

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.descrição:
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Ari Valdecir Artuzi extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de JOÃO DA SILVA 
LOBO, objeto da Matrícula: 30.687, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Prefeito Municipal
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Fernando José Baraúna Recalde
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Procurador Geral do Município
Um imóvel denominado por parte do Lote 07 QUADRA 07 N.C.D – área desmembrada, 
(Matrícula: 30.687), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,1965 ha com a seguinte 

William Geraldo Maksoud Bussuan descrição:
Secretário Municipal de Obras Públicas

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
da área remanescente do Lote 07 QUADRA 07 N.C.D, com o rumo:  88°27'11" NE e 
140,663 m até o vértice M 02, deste, segue confrontando com terras do LOTE 08 DA DECRETO Nº 674 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
QUADRA 07-NCD, com o rumo: 01°04'56" SW e 14,015 m até o vértice M 03, deste, segue 
pela margem de um corredor público com o rumo: 88°27'11" SW e 140,103 m até o vértice M 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Afanir 04, deste, segue confrontando com terras do Lote 06 QUADRA 07 N.C.D, com o rumo: 
Santa S. Bissacotti” 01°12'28" NW e 14,000 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Confrontações:
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Norte: área remanescente do lote 07 da quadra 07 – N.C.D.;
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Sul: corredor público;

Leste: lote 08 - quadra 07 – NCD;
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Oeste: lote 06 - quadra 07 – NCD;
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

D E C R E T A: modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Afanir Santa S. não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
Bissacotti, objeto da Matrícula: 42.182, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA disposições em contrário.

Um imóvel denominado por parte do Lote 10 Quadra 06 - N.C.D. – área desmembrada, Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
(Matrícula: 42.182), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,4320 ha com a seguinte 
descrição:

Ari Valdecir Artuzi

Prefeito MunicipalInicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um 
corredor público, com o rumo: 88°27'11" NE e 302,439 m até o vértice M 02, deste, segue 
confrontando com terras do Lote 9 - Quadra 06 - N.C.D., com o rumo: 38°56'46" SE e 17,623 Fernando José Baraúna Recalde
m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área remanescente do Lote 10 Procurador Geral do Município
Quadra 06 - N.C.D., com  os seguintes rumos e distâncias: 88°27'11" SW e 314,732 m até o 
vértice M 04, 04°55'38" NE e 14,090 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. William Geraldo Maksoud Bussuan

Secretário Municipal de Obras Públicas

Confrontações:

Norte: corredor público;

Sul: área remanescente do lote 10 da quadra 06 - NCD; DECRETO Nº 676 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Leste: lote 09 - quadra 06 – NCD;

Oeste: corredor público. “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de JOÃO 
DA SILVA LOBO”

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
modificações introduzidas pela legislação vigente. inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. de junho de 1941. 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as D E C R E T A:
disposições em contrário.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
Dourados (MS), em 20 de novembro de 2009. extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de JOÃO DA SILVA 

LOBO, objeto da Matrícula: 30.688, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Fernando José Baraúna Recalde
Um imóvel denominado por parte do Lote 06 QUADRA 07 N.C.D – área desmembrada, 

Procurador Geral do Município (Matrícula: 30.688), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,3524 ha com a seguinte 
descrição:

William Geraldo Maksoud Bussuan Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
da área remanescente do Lote 06 QUADRA 07 N.C.D, com o rumo: °27'11" NE e 251,436 m Secretário Municipal de Obras Públicas
até o vértice M 02, deste, segue confrontando com terras do Lote 07 QUADRA 07 N.C.D, 
com o rumo: 01°12'28" SE e 14,000 m até o vértice M 03, deste, segue pela margem de um 
corredor público com o rumo: 8888°27'11" SW e 252,010 m até o vértice M 04,  deste, segue 

DECRETO Nº 675 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. confrontando com terras do Lote 05 QUADRA 07 N.C.D, com o rumo: 01°08'20" NE e 
14,015 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de JOÃO 
DA SILVA LOBO” Confrontações:

Norte: área remanescente do lote 06 da quadra 07 – N.C.D.;
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Sul: corredor público;
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Leste: lote 07 - quadra 07 – NCD;

Oeste: lote 05 - quadra 07 – NCD;
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de de junho de 1941. 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

D E C R E T A:

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
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medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. D E C R E T A:

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009. Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de DIRCEU 
GRACIANO FRANCHI, objeto da Matrícula: 66.015, Cartório de Registro Geral de 

Ari Valdecir Artuzi Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:
Prefeito Municipal

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
Fernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do Município Um imóvel denominado por parte do LOTE A (Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.). 
– área desmembrada, (Matrícula: 66.015), nesta cidade de formato irregular, com área de 
0,2956 ha com a seguinte descrição:William Geraldo Maksoud Bussuan
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um Secretário Municipal de Obras Públicas
corredor público, com os seguintes rumos e distâncias: 88°27'11" NE e 211,069 m até o 
vértice M 02, 01°01'52" SW e 14,014 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com 
terras da área remanescente do LOTE A ( Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.), com o 

DECRETO Nº 677 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. rumo: 8°27'11" SW e 211,180 m até o vértice M 04, deste, segue confrontando com terras do 
LOTE D ( Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.), com o rumo: 01°29'05" NE e 14,020 
m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de JOÃO 

DA SILVA LOBO”
Confrontações:

Norte: corredor públicoO PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Sul: área remanescente do LOTE A (Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.)

Leste: corredor público
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Oeste: LOTE D (Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.)
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

D E C R E T A: modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de JOÃO DA SILVA não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
LOBO, objeto da Matrícula: 4.779, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA disposições em contrário.

Um imóvel denominado por parte do Lote 05 QUADRA 07 N.C.D. – área desmembrada, Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
(Matrícula: 4.779), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,3020 ha com a seguinte 
descrição:

Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01,deste, segue confrontando com terras 
da área remanescente do Lote 05 QUADRA 07 N.C.D, com o rumo: 88°27'11" NE e 215,704 

Fernando José Baraúna Recaldem até o vértice M 02, deste, segue confrontando com terras do Lote 06 QUADRA 07 N.C.D, 
com o rumo: 01°08'20" SW e 14,015 m até o vértice M 03, deste, segue pela margem de um Procurador Geral do Município
corredor público, com o rumo: 88°27'11" SW e 215,704 m até o vértice M 04,  deste, segue 
confrontando com terras do Parte do  LOTE 04 QUADRA 07 N.C.D, com o rumo: 

William Geraldo Maksoud Bussuan01°08'20" NE e 14,015 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
Secretário Municipal de Obras Públicas

Confrontações:

Norte: área remanescente do Lote 05 QUADRA 07 N.C.D
DECRETO Nº 679 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.Sul: corredor público

Leste: do Lote 06 QUADRA 07 N.C.D
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de MARY Oeste: Parte do  LOTE 04 QUADRA 07 N.C.D
TAKAHARA”

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,modificações introduzidas pela legislação vigente. 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
de junho de 1941. medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

D E C R E T A:Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de MARY Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
TAKAHARA, objeto da Matrícula: 64.122, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) 
de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Fernando José Baraúna Recalde Um imóvel denominado por Parte do LOTE 04 QUADRA 07 N.C.D. – área desmembrada, 
Procurador Geral do Município (Matrícula: 64.122), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,0762 ha com a 

seguinte descrição:

William Geraldo Maksoud Bussuan
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras Secretário Municipal de Obras Públicas
da área remanescente de Parte do  LOTE 04 QUADRA 07 N.C.D, com o rumo:  88°27'11" 
NE e 54,477 m até o vértice M 02, deste, segue confrontando com terras do Lote 05 
QUADRA 07 N.C.D, com o rumo: 01°08'20" SW e 14,015 m até o vértice M 03, deste, segue 

DECRETO Nº 678 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. pela margem de um corredor público com o rumo: 88°27'11" SW e 54,447 m até o vértice M 
04, deste, segue confrontando com terras de Parte do LOTE 04 QUADRA 07 N.C.D, com o 
rumo: 01°00'46" NE e 14,014 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de perímetro. DIRCEU GRACIANO FRANCHI”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
Confrontações:inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
Norte: área remanescente de Parte do  LOTE 04 QUADRA 07 N.C.D

Sul: corredor públicoCONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
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Leste: Lote 05 QUADRA 07 N.C.D O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,Oeste: Parte do LOTE 04 QUADRA 07 N.C.D

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
de junho de 1941. modificações introduzidas pela legislação vigente. 

D E C R E T A:Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 

extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de ELAIRTON 
PAULO GEHIEN, objeto da Matrícula nº 9.258, Cartório de Registro Geral de Imóveis Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
(CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:disposições em contrário.

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIADourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

Um imóvel denominado por Parte do LOTE 04 QUADRA 07 N.C.D – área desmembrada, Ari Valdecir Artuzi
(Matrícula: 9.258), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,1925 ha com a seguinte 

Prefeito Municipal descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
Fernando José Baraúna Recalde da área remanescente de Parte do LOTE 04 QUADRA 07 N.C.D, com o rumo: 88°27'11" NE 

e 137,490 m até o vértice M 02, deste, segue confrontando com terras de Parte do  LOTE 04 Procurador Geral do Município
QUADRA 07 N.C.D, com o rumo: 01°00'46" SW e 14,014 m até o vértice M 03,  deste, 
segue pela margem de um corredor público com o rumo: 88°27'11" SW e 137,520 m até o 

William Geraldo Maksoud Bussuan vértice M 04, deste, segue confrontando com terras do Lote 03 QUADRA 07 N.C.D, com o 
Secretário Municipal de Obras Públicas rumo: 01°08'20" NE e 14,015 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste 

perímetro. 

Confrontações:

Norte: área remanescente de Parte do LOTE 04 QUADRA 07 N.C.D,DECRETO Nº 680 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
Sul: corredor público

Leste: Parte do LOTE 04 QUADRA 07 N.C.D“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
DIRCEU GRACIANO FRANCHI” Oeste: Lote 03 QUADRA 07 N.C.D

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

modificações introduzidas pela legislação vigente. 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
de junho de 1941. não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

D E C R E T A:
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
disposições em contrário.extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de DIRCEU 

GRACIANO FRANCHI, objeto da Matrícula nº 66.231, Cartório de Registro Geral de 
Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações: Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA Ari Valdecir Artuzi
Um imóvel denominado por parte do LOTE D (Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.) – Prefeito Municipal
área desmembrada, (Matrícula: 66.231), nesta cidade de formato irregular, com área de 
0,4481 ha com a seguinte descrição:

Fernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do MunicípioInicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um 
corredor público, com o rumo: 88°27'11" NE e 320,109 m até o vértice M 02, deste, segue 
confrontando com terras do LOTE A ( Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.), com o William Geraldo Maksoud Bussuan
rumo: 01°29'05" SW e 14,020 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da Secretário Municipal de Obras Públicas
área remanescente do LOTE D ( Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.), com o rumo: 
88°27'11" SW e 320,029 m até o vértice M 04, deste, segue confrontando com terras do 
LOTE C ( Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.), com o rumo: 01°09'40" NE e 14,016 
m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. DECRETO Nº 682 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
Confrontações:

Norte: corredor público “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Fandi 
Sul: remanescente do lote D (parte do lote 21-22 quadra 4 N.C.D.) Faker”

Leste: lote A (Parte do lote 21-22 quadra 4 N.C.D.)

Oeste: lote C (Parte do lote 21-22 quadra 4 N.C.D.) O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 

urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as de junho de 1941. 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

D E C R E T A:
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Fandi Faker, objeto 

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009. da Matrícula: 4.778, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, 
conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Ari Valdecir Artuzi
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIAPrefeito Municipal

Um imóvel denominado por parte do Lote 03 QUADRA 07 N.C.D – área desmembrada, Fernando José Baraúna Recalde
(Matrícula: 4.778), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,2736 ha com a seguinte 

Procurador Geral do Município descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
William Geraldo Maksoud Bussuan da área remanescente do Lote 03 QUADRA 07 N.C.D, com o rumo: 88°27'11" NE e 195,417 

m até o vértice M 02, deste, segue confrontando com terras de Parte do LOTE 04 QUADRA Secretário Municipal de Obras Públicas
07 N.C.D, com o rumo: 01°08'20" SW e 14,015 m até o vértice M 03, deste, segue pela 
margem de um corredor público, com o rumo: 88°27'11" SW e 195,417 m até o vértice M 04, 
deste, segue confrontando com terras do  LOTE 02 DA QUADRA 07-NCD, com o rumo: 

DECRETO Nº 681 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. 01°08'20" NE e 14,015 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Confrontações:
ELAIRTON PAULO GEHIEN” Norte: área remanescente do Lote 03 QUADRA 07 N.C.D
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Sul: corredor público DECRETO Nº 684 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Leste: Parte do LOTE 04 QUADRA 07 N.C.D,

Oeste: LOTE 02 DA QUADRA 07-NCD

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
JOAQUIM ALVES PEREIRA”Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 

urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 

inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

de junho de 1941. 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. D E C R E T A:

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009. Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de JOAQUIM 
ALVES PEREIRA, objeto da Matrícula: 22.107, Cartório de Registro Geral de Imóveis Ari Valdecir Artuzi
(CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Prefeito Municipal

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
Fernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do Município
Um imóvel denominado por parte do LOTE 02 DA QUADRA 07-NCD. – área 
desmembrada, (Matrícula: 22.107), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,2757 ha 

William Geraldo Maksoud Bussuan com a seguinte descrição:
Secretário Municipal de Obras Públicas Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 

da área remanescente do LOTE 02 DA QUADRA 07-NCD, com o rumo: 88°27'11" NE e 
196,872 m até o vértice M 02, deste, segue confrontando com terras do Lote 03 QUADRA 07 
N.C.D , com o rumo: 01°08'20" SW e 14,015 m até o vértice M 03, deste, segue pela margem 

DECRETO Nº 683 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. de um corredor público com os seguintes rumos e distâncias: 88°27'11" SW e 196,971 m até 
o vértice M 04, 01°32'29" NE e 14,020 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 

DIRCEU GRACIANO FRANCHI”

Confrontações:
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Norte: área remanescente do  LOTE 02 DA QUADRA 07-NCD
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Sul: corredor público

Leste: Lote 03 QUADRA 07 N.C.D
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Oeste: corredor público
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

D E C R E T A: modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de DIRCEU não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
GRACIANO FRANCHI, objeto da Matrícula nº 66.232, Cartório de Registro Geral de medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA disposições em contrário.

Um imóvel denominado por parte do LOTE C (Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.) – Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
área desmembrada, (Matrícula: 66.232), nesta cidade de formato irregular, com área de 
0,5364 ha com a seguinte descrição:

Ari Valdecir Artuzi

Prefeito MunicipalInicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um 
corredor público com o rumo: 88°27'11" NE e 383,149 m até o vértice M 02, deste, segue 
confrontando com terras do LOTE D (Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.), com o Fernando José Baraúna Recalde
rumo: 01°09'40" SW e 14,016 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da Procurador Geral do Município
área remanescente do LOTE C (Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.), com o rumo: 
88°27'11" SW e 383,143 m até o vértice M 04, deste, segue confrontando com terras da 
CHÁCARA TRÊS IRMÃOS, com o rumo: 01°08'04" NE e 14,015 m até o vértice M 01, William Geraldo Maksoud Bussuan
ponto inicial da descrição deste perímetro. Secretário Municipal de Obras Públicas
Confrontações:

Norte: corredor público DECRETO Nº 685 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
Sul: área remanescente do LOTE C (Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.),

Leste: LOTE D (Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.),

Oeste: CHÁCARA TRÊS IRMÃOS “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
DIRCEU GRACIANO FRANCHI e outros”

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
modificações introduzidas pela legislação vigente. inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. de junho de 1941. 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as D E C R E T A:
disposições em contrário.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009. extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de DIRCEU 

GRACIANO FRANCHI e outros, objeto da Matrícula: 67.171 Cartório de Registro Geral de 
Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Fernando José Baraúna Recalde
Um imóvel denominado por parte da CHÁCARA TRÊS IRMÃOS – área desmembrada, Procurador Geral do Município
(Matrícula: 67.171), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,3573 ha com a seguinte 
descrição:

William Geraldo Maksoud Bussuan

Secretário Municipal de Obras Públicas Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um 
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corredor público, com o rumo: 88°27'11" NE e 255,199 m até o vértice M 02, deste, segue Fernando José Baraúna Recalde
confrontando com terras de LOTE C ( Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.), com o Procurador Geral do Município
rumo: 01°08'04" SW e 14,015 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da 
área remanescente da CHÁCARA TRÊS IRMÃOS, com o rumo: 88°27'11" SW e 255,191 

William Geraldo Maksoud Bussuanm até o vértice M 04, deste, segue confrontando com terras da CHÁCARA DOIS IRMÃOS, 
com o rumo: 01°06'06" NE e 14,015 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste Secretário Municipal de Obras Públicas
perímetro. 

Confrontações:

Norte: corredor público DECRETO Nº 687 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
Sul: área remanescente da CHÁCARA TRÊS IRMÃOS

Leste: LOTE C (Parte do LOTE 21-22 QUADRA 4 N.C.D.) “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Fandi 
Oeste: CHÁCARA DOIS IRMÃOS Faker”

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as de junho de 1941. 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

D E C R E T A:
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Fandi Faker, objeto 

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009. da Matrícula: 69.025, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, 
conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Ari Valdecir Artuzi
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIAPrefeito Municipal

Um imóvel denominado por parte do LOTE 01 DA QUADRA 07-NCD – área Fernando José Baraúna Recalde
desmembrada, (Matrícula: 69.025), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,4972 ha Procurador Geral do Município
com a seguinte descrição:

William Geraldo Maksoud Bussuan
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 

Secretário Municipal de Obras Públicas da área remanescente do LOTE 01 DA QUADRA 07-NCD, com o rumo: 88°27'11" NE e 
353,619 m até o vértice M 02, deste segue pela margem de um corredor público, com os 
seguintes rumos e distâncias: 00°47'26" SW e 14,012 m até o vértice M 03, 88°27'11" SW e 
356,649 m até o vértice M 04, deste, segue pela margem do CORREGO DO CASTELO, 

DECRETO Nº 686 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. com o rumo: 12°52'54" NE e 14,456 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
RODRIGO PEREIRA DA SILVA e DAYANE ROSA DA SILVA” Confrontações:

Norte: área remanescente do LOTE 01 DA QUADRA 07-NCD
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Sul: corredor público
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Leste: corredor público

Oeste: margem do CORREGO DO CASTELO
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 

urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

D E C R E T A:

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de RODRIGO medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
PEREIRA DA SILVA e DAYANE ROSA DA SILVA, objeto da Matrícula: 49.496, Cartório 
de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e 
limites e confrontações: Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

Um imóvel denominado por parte da CHÁCARA DOIS IRMÃOS. – área desmembrada, 
(Matrícula: 49.496), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,2200 ha com a seguinte Ari Valdecir Artuzi
descrição: Prefeito Municipal

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um Fernando José Baraúna Recalde
corredor público, com o rumo: 88°27'11" NE e 155,771 m até o vértice M 02, deste, segue 

Procurador Geral do Municípioconfrontando com terras da CHÁCARA TRÊS IRMÃOS, com o rumo: 01°06'06" SW e 
14,015 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área remanescente da 
CHÁCARA DOIS IRMÃOS, com o rumo: 88°27'11" SW e 158,546 m até o vértice M 04, William Geraldo Maksoud Bussuan
deste, segue confrontando com terras do Parte do Lote 23 - Quadra 04, com o rumo: Secretário Municipal de Obras Públicas
12°11'22" NE e 14,412 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Confrontações:

Norte: corredor público
DECRETO Nº 688 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Sul: área remanescente da CHÁCARA DOIS IRMÃOS

Leste: CHÁCARA TRÊS IRMÃOS
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Manuel 

Oeste: Parte do Lote 23 - Quadra 04 Vieira da Silva”
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o modificações introduzidas pela legislação vigente. 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
de junho de 1941. 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
D E C R E T A:disposições em contrário.
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Manuel Vieira da 

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009. Silva, objeto da Matrícula: 5.781, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
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Um imóvel denominado por Parte do Lote 23 - Quadra 04 – área desmembrada, (Matrícula: não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
5.781), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,7959 ha com a seguinte descrição: medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
corredor público, com o rumo: 88°27'11" NE e 568,383 m até o vértice M 02, deste, segue disposições em contrário.
confrontando com terras da CHÁCARA DOIS IRMÃOS, com o rumo: 12°11'22" SW e 
14,412 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área remanescente de 

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.Parte do Lote 23 - Quadra 04, com o rumo: 88°27'11" SW e 568,611 m até o vértice M 04,  
deste, segue confrontando com terras de Parte do Lote 23 - Quadra 04, com o rumo: 
13°04'00" NE e 14,468 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal
Confrontações:

Norte: corredor público Fernando José Baraúna Recalde
Sul: área remanescente de Parte do Lote 23 - Quadra 04 Procurador Geral do Município
Leste: CHÁCARA DOIS IRMÃOS

Oeste: Parte do Lote 23 - Quadra 04 William Geraldo Maksoud Bussuan

Secretário Municipal de Obras Públicas
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

DECRETO Nº 690 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade da Mitra não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
Diocesana de Dourados”medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,disposições em contrário.

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal D E C R E T A:

Fernando José Baraúna Recalde Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
Procurador Geral do Município extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade da Mitra Diocesana 

de Dourados, objeto da Transcrição: 25.824, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) 
de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:William Geraldo Maksoud Bussuan

Secretário Municipal de Obras Públicas
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

DECRETO Nº 689 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
Um imóvel denominado por Parte do Lote 01 - Quadra 05 - N.C.D. – área desmembrada, 
(Transcrição: 25.824), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,0765 ha com a 
seguinte descrição:

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA”

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
da área remanescente  parte do Lote 01 - Quadra 05 - N.C.D., com o rumo: 88°27'11" NE e 
55,800 m até o vértice M 02, deste, segue pela margem do TRAVESSÃO DO CASTELO, 
com o rumo: 12°28'05" SW e 14,430 m até o vértice M 03, deste, segue pela margem de um O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
corredor público, com o rumo: 88°27'11" SW e 53,447 m até o vértice M 04, deste, segue inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
confrontando com terras de Parte do Lote 01 - Quadra 05 - N.C.D., com o rumo: 03°06'40" 
NE e 14,046 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Confrontações:
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

Norte: área remanescente de parte do Lote 01- Quadra 05 - NCDde junho de 1941. 
Sul: corredor público

Leste: Travessão do Castelo

Oeste: Parte do lote 01 - quadra 05- NCDD E C R E T A:

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou modificações introduzidas pela legislação vigente. 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de MANOEL 
RODRIGUES DE SOUZA, objeto da Matrícula: 62.741, Cartório de Registro Geral de 
Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações: Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 

não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Um imóvel denominado por Parte do LOTE 08 QUADRA 05-NCD. – área desmembrada, disposições em contrário.
(Matrícula: 62.741), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,9517 ha com a seguinte 
descrição:

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
da área remanescente do LOTE 08 QUADRA 05-NCD, com o rumo: 88°27'11" NE e Ari Valdecir Artuzi
679,822 m até o vértice M 02,  deste, segue pela margem do CORREGO DO CASTELO, Prefeito Municipal
com o rumo: 12°52'54" SW e 14,456 m até o vértice M 03, deste, segue pela margem de um 
corredor público, com o rumo: 88°27'11" SW e 679,714 m até o vértice M 04, deste, segue 

Fernando José Baraúna Recaldepela margem do TRAVESSÃO DO CASTELO, com o rumo: 12°28'05" NE e 14,430 m até o 
vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. Procurador Geral do Município

Confrontações: William Geraldo Maksoud Bussuan
Norte: área remanescente do Lote 08- Quadra 05 - NCD Secretário Municipal de Obras Públicas
Sul: corredor público

Leste: Córrego do Castelo

Oeste: Travessão do Castelo DECRETO Nº 691 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as Masaharu Hirata”
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 



inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Sul: Parte do Lote 01- Quadra 05 - NCD

Leste: Travessão do Castelo

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Oeste: Córrego da Lagoa
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

D E C R E T A: modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Masaharu Hirata, não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
objeto da Matrícula: 14.255, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Dourados- medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA disposições em contrário.

Um imóvel denominado por Parte Lote 28 - Quadra 02 - N.C.D.. – área desmembrada, Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
(Matrícula: 14.255), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,9458 ha com a seguinte 
descrição:

Ari Valdecir Artuzi
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um 

Prefeito Municipalcorredor público, com o rumo: 88°27'11" NE e 676,098 m até o vértice M 02, deste, segue 
pela margem do TRAVESSÃO DO CASTELO, com o rumo: 12°28'05" SW e 14,430 m até o 
vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área remanescente do Lote 28 - Fernando José Baraúna Recalde
Quadra 02 - N.C.D., com o rumo: 88°27'11" SW e 675,029 m até o vértice M 04, deste, segue Procurador Geral do Município
pela margem do CORREGO DA LAGOA, com o rumo: 08°16'55" NE e 14,209 m até o 
vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

William Geraldo Maksoud BussuanConfrontações:
Secretário Municipal de Obras PúblicasNorte: corredor público 

Sul: área remanescente de parte do Lote 28- Quadra 02 - NCD

Leste: Travessão do Castelo
DECRETO Nº 693 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.Oeste: Córrego da Lagoa

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Luiz Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
Alberto Klein Ozório”urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

modificações introduzidas pela legislação vigente. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 

não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 

Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.
D E C R E T A:

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Luiz Alberto Klein Ari Valdecir Artuzi
Ozório, objeto da Matrícula: 69.857, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 

Prefeito Municipal Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Fernando José Baraúna Recalde SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
Procurador Geral do Município

Um imóvel denominado por Parte dos Lotes 25, 26 e 27 da Quadra 02 - N.C.D – área 
William Geraldo Maksoud Bussuan desmembrada, (Matrícula: 69.857), nesta cidade de formato irregular, com área de 2,4603 ha 

com a seguinte descrição:Secretário Municipal de Obras Públicas
cia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um corredor 
público, com o rumo: 88°30'01" NE e 1.356,728 m até o vértice M 02, deste, segue pela 
margem do Córrego da Lagoa, com os seguintes rumos e distâncias: 09°23'29" SE e 3,025 m 

DECRETO Nº 692 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. até o vértice M 03, 08°16'55" SW e 13,159 m até o vértice M 04, deste, segue confrontando 
com terras da área remanescente dos Lotes 25, 26 e 27 da Quadra 02 - N.C.D., com os 
seguintes rumos e distâncias: 88°18'42" SW e 1.110,796 m até o vértice M 05,  88°39'22" “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Mitra 
SW e 255,679 m até o vértice M 06, deste, segue pela margem da ESTRADA MUNICIPAL Diocesana de Dourados”
DOURADOS – PANAMBI, com o rumo: 29°55'00" NE e 22,177 m até o vértice M 01, 
ponto inicial da descrição deste perímetro. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Confrontações:
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Norte: Corredor Público 

Sul: Área remanescente dos lotes 25, 26 e 27 da quadra 02 – NCD.
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 

Leste: Córrego da LagoaMunicípio de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. Oeste: Estrada Municipal Dourados - Panambi

D E C R E T A: Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade da Mitra Diocesana 
de Dourados, objeto da Matrícula: 80.390, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações: não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Um imóvel denominado por Parte do Lote 01 - Quadra 05 - N.C.D. - – área desmembrada, 
(Matrícula: 80.390), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,8755 ha com a seguinte 
descrição: Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando om terras 
da área remanescente de Parte do Lote 01 - Quadra 05 - N.C.D., com o rumo: 88°27'11" NE e Ari Valdecir Artuzi
621,840 m até o vértice M 02, deste, segue confrontando com terras de Parte do Lote 01 - 

Prefeito MunicipalQuadra 05 - N.C.D., com o rumo: 03°06'40" SW e 14,046 m até o vértice M 03, deste, segue 
pela margem de um corredor público, com o rumo: 88°27'11" SW e 626,890 m até o vértice 
M 04, deste, segue pela margem do CORREGO DA LAGOA, com os seguintes rumos e Fernando José Baraúna Recalde
distâncias: 11°16'28" NE e 9,671 m até o vértice M 05, 39°57'41" NE e 6,102 m até o vértice Procurador Geral do Município
M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

William Geraldo Maksoud Bussuan
Confrontações:

Secretário Municipal de Obras Públicas
Norte: Área remanescente de parte do Lote 01- Quadra 05 - NCD 
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DECRETO Nº 694 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. corredor público, com o rumo: 88°27'11" NE e 146,013 m até o vértice M 02, deste, segue 
confrontando com terras de Parte do Lote 23 - Quadra 04, com o rumo: 13°04'00" SW e 
14,468 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área remanescente de 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Ines Parte do Lote 23 - Quadra 04, com o rumo: 88°27'11" SW e 145,857 m até o vértice M 04, 
Terezinha Beal Lusa” deste, segue pela margem do TRAVESSÃO DO CASTELO, com o rumo: 12°28'05" NE e 

14,430 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Confrontações:

Norte: corredor público
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Sul: área remanescente de Parte do Lote 23 - Quadra 04
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

Leste: Parte do Lote 23 - Quadra 04de junho de 1941. 
Oeste: margem do TRAVESSÃO DO CASTELO

D E C R E T A:
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou modificações introduzidas pela legislação vigente. 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Ines Terezinha 
Beal Lusa, objeto da Matrícula: 3.648, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações: Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 

não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Um imóvel denominado por Lote 01 – Quadra 03. – área desmembrada, (Matrícula: 3.648), disposições em contrário.
nesta cidade de formato irregular, com área de 1,4923 ha com a seguinte descrição:

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confronando com terras 
da área remanescente do Lote 01 da Quadra 03, com os seguintes rumos e distâncias: 
88°39'22" NE e 226,780 m até o vértice M 02, 88°18'45" NE e 1.118,149 m até o vértice M Ari Valdecir Artuzi
03, deste, segue pela margem do CORREGO DA LAGOA, com os seguintes azimutes e Prefeito Municipal
distâncias: 39°57'41" SW e 6,102 m até o vértice M 04, 11°16'28" SW e 9,671 m até o vértice 
M 05, deste, segue pela margem de um corredor público, com o rumo: 88°34'11" SW e 

Fernando José Baraúna Recalde1.347,520 m até o vértice M 06, deste, segue pela margem da ESTRADA MUNICIPAL 
DOURADOS – PANAMBI, com o rumo: 41°46'02" NE e 12,805 m até o vértice M 01, Procurador Geral do Município
ponto inicial da descrição deste perímetro. 

William Geraldo Maksoud Bussuan
Confrontações: Secretário Municipal de Obras Públicas
Norte: Área remanescente do lote 01, da quadra 03 

Sul: Corredor Público 

Leste: Margem do Córrego da Lagoa DECRETO Nº 696 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
Oeste: Estrada Municipal Dourados - Panambi

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de LUIZ 
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de KERCHES DE MENEZES”
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

D E C R E T A:

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de LUIZ KERCHES 

Ari Valdecir Artuzi DE MENEZES, objeto da Matrícula: 6.822, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) 
de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:Prefeito Municipal

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIAFernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do Município
Um imóvel denominado por Parte do Lote 17 - Quadra 01. – área desmembrada, (Matrícula: 
6.822), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,5378 ha com a seguinte descrição:William Geraldo Maksoud Bussuan

Secretário Municipal de Obras Públicas
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
da área remanescente do Lote 17 - Quadra 01, com o rumo: 88°39'22" NE e 153,715 m até o 
vértice M 02, deste, segue pela margem da ESTRADA MUNICIPAL DOURADOS – 

DECRETO Nº 695 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. PANAMBI, com o rumo: 31°42'19" SW e 47,721 m até o vértice M 03, deste, segue 
confrontando com terras da área remanescente do Lote 17 - Quadra 01, com o rumo: 
88°39'22" SW e 115,208 m até o vértice M 04, deste, segue confrontando com terras do Lote 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Manuel 16 - Quadra 01, com o rumo: 18°40'27" NW e 41,902 m até o vértice M 01, ponto inicial da 
Vieira da Silva” descrição deste perímetro. 

Confrontações:
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Norte: área remanescente do Lote 17 - Quadra 01
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Sul: área remanescente do Lote 17 - Quadra 01

Leste: margem da Estrada Municipal Dourados – Panambi
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 

Oeste: Lote 16 - Quadra 01Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as D E C R E T A:
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Manuel Vieira da 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as Silva, objeto da Matrícula: 12.853, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
disposições em contrário.

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
Um imóvel denominado por Parte do Lote 23 - Quadra 04. – área desmembrada, (Matrícula: 
12.853), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,2043 ha com a seguinte descrição:

Ari Valdecir Artuzi

Prefeito MunicipalInicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue pela margem de um 
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Fernando José Baraúna Recalde Um imóvel denominado por Parte Lote 15 - Quadra 01 – área desmembrada, (Matrícula: 
60.117), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,6405 ha com a seguinte descrição:Procurador Geral do Município
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
do Lote 15 - Quadra 01, com o rumo: 88°39'22" NE e 160,124 m até o vértice M 02, deste, 

William Geraldo Maksoud Bussuan segue confrontando com terras do Lote 16 - Quadra 01, com o rumo: 18°33'35" SE e 41,876 
Secretário Municipal de Obras Públicas m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras do Lote 15 - Quadra 01, com o 

rumo: 88°39'22" SW e 160,124 m até o vértice M 04, deste, segue confrontando com terras 
do Lote 14 - Quadra 01, com o rumo: 18°33'35" NW e 41,876 m até o vértice M 01, ponto 
inicial da descrição deste perímetro. 

DECRETO Nº 697 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de EDSON urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
OSÓRIO DE MATOS” modificações introduzidas pela legislação vigente. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
de junho de 1941. disposições em contrário.

D E C R E T A: Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou Ari Valdecir Artuzi
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de EDSON OSÓRIO 

Prefeito MunicipalDE MATOS, objeto da Matrícula: 60.115, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Fernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do MunicípioSITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

William Geraldo Maksoud BussuanUm imóvel denominado por Parte do Lote 16 - Quadra 01 – área desmembrada, (Matrícula: 
60.115), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,6487 ha com a seguinte descrição: Secretário Municipal de Obras Públicas

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
da área remanescente do Lote 16 - Quadra 01, com o rumo: 88°39'22" NE e 162,139 m até o DECRETO Nº 699 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
vértice M 02, deste, segue confrontando com terras do Lote 17 - Quadra 01, com o rumo: 
18°40'27" SE e 41,902 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área 
remanescente do Lote 16 - Quadra 01, com o rumo: 88°39'22" SW e 162,227 m até o vértice 
M 04, deste, segue confrontando com terras do Lote 15 - Quadra 01, com o rumo: 18°33'35" “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
NW e 41,876 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. MIRACI OSÓRIO DE MATOS ZANATTA”

Confrontações: O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
Norte: área remanescente do Lote 16 - Quadra 01 inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Sul: área remanescente do Lote 16 - Quadra 01

Leste: do Lote 17 - Quadra 01 CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Oeste: Lote 15 - Quadra 01
de junho de 1941. 

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
D E C R E T A:urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

modificações introduzidas pela legislação vigente. Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de MIRACI OSÓRIO 
DE MATOS ZANATTA, objeto da Matrícula: 6.216, Cartório de Registro Geral de Imóveis 

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Um imóvel denominado por Parte do Lote 14 - Quadra 01 – área desmembrada, (Matrícula: 

6.216), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,6482 ha com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
da área remanescente do Lote 14 - Quadra 01, com o rumo: 88°39'22" NE e 162,043 m até o 
vértice M 02, deste, segue confrontando com terras do Lote 15 - Quadra 01, com o rumo: 

Ari Valdecir Artuzi 18°33'35" SE e 41,876 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área 
remanescente do Lote 14 - Quadra 01, com o rumo:88°39'22" SW e 162,043 m até o vértice Prefeito Municipal
M 04, deste, segue confrontando com terras do Lote 13 - Quadra 01, com rumo: 18°33'35" 
NW e 41,876 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Fernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do Município
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

William Geraldo Maksoud Bussuan modificações introduzidas pela legislação vigente. 
Secretário Municipal de Obras Públicas

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. DECRETO Nº 698 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de disposições em contrário.MIRACI OSÓRIO DE MATOS ZANATTA”
Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
Ari Valdecir Artuziinciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
Prefeito Municipal

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Fernando José Baraúna Recalde
de junho de 1941. Procurador Geral do Município

D E C R E T A: William Geraldo Maksoud Bussuan

Secretário Municipal de Obras Públicas
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de MIRACI OSÓRIO 
DE MATOS ZANATTA, objeto da Matrícula: 60.117, Cartório de Registro Geral de 

DECRETO Nº 700 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
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MIRACI OSÓRIO DE MATOS ZANATTA” disposições em contrário.

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

Fernando José Baraúna Recaldede junho de 1941. 
Procurador Geral do Município

D E C R E T A:
William Geraldo Maksoud Bussuan

Secretário Municipal de Obras PúblicasArt. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de MIRACI OSÓRIO 
DE MATOS ZANATTA, objeto da Matrícula: 60.114, Cartório de Registro Geral de Imóveis 
(CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações: DECRETO Nº 702 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de JACIRA 
MATOS LANGE”

Um imóvel denominado por Parte do Lote 13 - Quadra 01 – área desmembrada, (Matrícula: 
60.114), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,5174 há com a seguinte descrição: O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
da área remanescente do Lote 13 - Quadra 01, com o rumo: 88°39'22" NE e 129,499 m até o 
vértice M 02, deste, segue confrontando com terras do Lote 14 - Quadra 01, com o rumo: 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 18°33'35" SE e 41,876 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 remanescente do Lote 13 - Quadra 01, com o rumo:  88°39'22" SW e 129,188 m até o vértice 
de junho de 1941. M 04, deste, segue confrontando com terra do Lote 12 - Quadra 01, com o rumo: 18°57'56" 

NW e 41,969 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de JACIRA MATOS urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
LANGE, objeto da Matrícula: 60.119, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de modificações introduzidas pela legislação vigente. 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIAnão havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

Um imóvel denominado por parte do Parte do Lote 11 - Quadra 01 – área desmembrada 
(Matrícula: 60.119), nesta cidade de formato irregular, com Área: 0,6566 ha com a seguinte Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
descrição:disposições em contrário.
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
da área remanescente de Parte do Lote 11 - Quadra 01, com os seguintes rumos e distâncias: Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
78°08'51" SE e 20,342 m até o vértice M 02, 86°56'42" SE e 111,980 m até o vértice M 03, 
88°39'22" NE e 31,962 m até o vértice M 04, deste, segue confrontando com terras do Lote 

Ari Valdecir Artuzi 12 - Quadra 01, com o rumo: 20°31'55" SE e 42,353 m até o vértice M 05, deste, segue 
confrontando com terras da área remanescente de Parte do Lote 11 - Quadra 01, com os Prefeito Municipal
seguintes rumos e distâncias: 88°39'22" SW e 47,418 m até o vértice M 06,  86°56'42" NW e 
116,593 m até o vértice M 07, deste, segue confrontando com terras do Lote 10 - Quadra 01, 

Fernando José Baraúna Recalde com o rumo: 18°29'43" NW e 46,351 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste 
Procurador Geral do Município perímetro.

William Geraldo Maksoud Bussuan Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as Secretário Municipal de Obras Públicas
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
DECRETO Nº 701 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de JACIRA 
MATOS LANGE” Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Ari Valdecir Artuzi
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Prefeito Municipal
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Fernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do MunicípioD E C R E T A:

William Geraldo Maksoud BussuanArt. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de JACIRA MATOS Secretário Municipal de Obras Públicas
LANGE, objeto da Matrícula: 0436, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

DECRETO Nº 703 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Um imóvel denominado por parte do Lote 12 - Quadra 01– área desmembrada, (Matrícula: 
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de EDMUR 0436), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,7525 ha com a seguinte descrição:
AUGUSTO DA COSTA”

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
da área remanescente do Lote 12 - Quadra 01, com o rumo: 88°39'22" NE e 188,728 m até o 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o vértice M 02, deste, segue confrontando com terras do Lote 13 - Quadra 01, com o rumo: 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,18°57'56" SE e 41,969 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área 

remanescente do Lote 12 - Quadra 01, com o rumo:  88°39'22" SW e 187,514 m até o vértice 
M 04, deste, segue confrontando com terras do Parte do Lote 11 - Quadra 01, com o rumo: CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
20°31'55" NW e 42,353 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

de junho de 1941. 
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as D E C R E T A:
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de EDMUR 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as AUGUSTO DA COSTA, objeto da Matrícula: 42.403, Cartório de Registro Geral de 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
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Um imóvel denominado por Parte do Lote 10 - Quadra 01 – área desmembrada, (Matrícula: “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Luiz 
42.403), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,7185 ha com a seguinte descrição: Antonio Staut Vilafanha”

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
do Lote 10 - Quadra 01, com os seguintes rumos e distâncias: 73°44'55" SE e 88,557 m até o O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
vértice M 02,  78°08'51" SE e 91,638 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
rumo: 18°29'43" SE e 46,351 m até o vértice M 04, deste, segue confrontando com terras do 
Lote 10 - Quadra 01, com os seguintes rumos e distâncias 78°08'51" NW e 116,593 m até o 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do vértice M 05, 73°44'55" NW e 62,446 m até o vértice M 06, deste, segue confrontado com 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 terras do Lote 9 - Quadra 01, com o rumo: 18°24'01" NW e 48,625 m até o vértice M 01, 
de junho de 1941. ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as D E C R E T A:
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Luiz Antonio Staut 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as Vilafanha, objeto da transc. 35.865, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
disposições em contrário.

Um imóvel denominado por Fazenda Barro Seco – área desmembrada (transc. 35.865), 
Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009. nesta cidade de formato irregular, com área de 7,0791 ha com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontado com terras da 
área remanescente da Fazenda Barro Seco, com os seguintes rumos e distâncias: 36°22'15" Ari Valdecir Artuzi
NE e 80,470 m até o vértice M 02,  46°09'45" NE e 122,090 m até o vértice M 03, 59°29'04" Prefeito Municipal
NE e 123,060 m até o vértice M 04, 73°33'00" NE e 121,640 m até o vértice M 05, 84°10'05" 
NE e 366,720 m até o vértice M 06, 79°44'04" NE e 121,740 m até o vértice M 07, 69°56'11" 

Fernando José Baraúna Recalde NE e 128,420 m até o vértice M 08, 60°00'23" NE e 125,760 m até o vértice M 09, 55°24'17" 
NE e 270,070 m até o vértice M 10, 70°13'48" NE e 133,020 m até o vértice M 11, 88°49'15" Procurador Geral do Município
SE e 132,700 m até o vértice M 12, 74°51'42" SE e 98,800 m até o vértice M 13, deste, segue 
pela margem do córrego laranja doce, com o rumo: 38°41'06" SW e 43,280 m até o vértice M 

William Geraldo Maksoud Bussuan 14, deste, segue confrontado com terras da área remanescente da Fazenda Barro Seco, com 
os seguintes rumos e distâncias: 74°57'23" NW e 75,800 m até o vértice M 15, 88°49'15" Secretário Municipal de Obras Públicas
NW e 121,250 m até o vértice M 16, 70°13'48" SW e 120,420 m até o vértice M 17, 
55°24'17" SW e 266,470 m até o vértice M 18, 60°00'23" SW e 130,850 m até o vértice M 19, 
69°56'11" SW e 135,330 m até o vértice M 20, 79°44'03" SW e 126,830 m até o vértice M 21, 

DECRETO Nº 704 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. 84°10'53" SW e 364,030 m até o vértice M 22, 73°33'00" SW e 113,400 m até o vértice M 23, 
59°29'03" SW e 113,460 m até o vértice M 24, 46°09'45" SW e 114,670 m até o vértice M 25, 
37°18'36" SW e 40,810 m até o vértice M 26, deste, segue pela margem do córrego laranja “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de doce, com os seguintes rumos e distâncias: 85°14'11" SW e 16,430 m até o vértice M 27, FRANSERGIO DUARTE AZAMBUJA” 84°17'22" NW e 25,130 m até o vértice M 28, 54°27'44" SW e 10,760 m até o vértice M 29, 
83°59'27" SW e 2,55 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 

urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 

Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 

não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. D E C R E T A:

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de FRANSERGIO Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
DUARTE AZAMBUJA, objeto da Matrícula: 47.579 e 47.580, Cartório de Registro Geral disposições em contrário.
de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e 
confrontações:

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
Ari Valdecir Artuzi

Prefeito MunicipalUm imóvel denominado por Parte do Lote 9 - Quadra 01 – área desmembrada, (Matrícula: 
47.579 e 47.580), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,4811 ha com a seguinte 
descrição: Fernando José Baraúna Recalde
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras Procurador Geral do Município
da área remanescente do Lote 9 - Quadra 01, com o rumo: 73°44'55" SE e 98,196 m até o 
vértice M 02, deste segue confrontando com terras do Lote 10 - Quadra 01, com o rumo: 

William Geraldo Maksoud Bussuan18°24'01" SE e 48,625 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área 
Secretário Municipal de Obras Públicasremanescente do Lote 9 - Quadra 01, com o rumo: 73°44'55" NW e 142,358 m até o vértice 

M 04, deste, segue confrontando com terras do Lote 8 - Quadra 01, com o rumo: 38°41'06" 
NE e 43,275 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

DECRETO Nº 711 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Izabel modificações introduzidas pela legislação vigente. 
Cristina Fioravante Dias e outros”

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 disposições em contrário.
de junho de 1941. 

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
D E C R E T A:

Ari Valdecir Artuzi
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 

Prefeito Municipal extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Izabel Cristina 
Fioravante Dias e outros, objeto da Matrícula: 60.013, Cartório de Registro Geral de 
Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:Fernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do Município
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

William Geraldo Maksoud Bussuan
Um imóvel denominado por Parte da Chácara 148 – área desmembrada, (Matrícula: Secretário Municipal de Obras Públicas
60.013), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,3875 ha com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontado com terras da DECRETO Nº 710 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
área remanescente de Parte da Chácara 148, com o rumo: 34°47'30" NE e 60,540 m até o 
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vértice M 02, deste, segue pela margem do córrego laranja doce, com os seguintes rumos e “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
distâncias: 83°59'27" NE e 2,550 m até o vértice M 03, 54°27'44" NE e 10,760 m até o EDMUR AUGUSTO DA COSTA”
vértice M 04, 84°17'22" SE e 25,130 m até o vértice M 05,  85°14'11" NE e 16,430 m até o 
vértice M 06, deste, segue confrontado com terras da área remanescente de Parte da Chácara 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 148, com o rumo: 34°52'10" SW e 127,950 m até o vértice M 07, este, segue confrontando 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,com terras da Chácara 147, com o rumo: 15°44'18" NW e 51,82 m até o vértice M 01, ponto 

inicial da descrição deste perímetro. 
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
de junho de 1941. urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

modificações introduzidas pela legislação vigente. 
D E C R E T A:

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de EDMUR 

AUGUSTO DA COSTA, objeto da Matrícula: 13.623, Cartório de Registro Geral de 
Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
Um imóvel denominado por Parte da Chácara 143 – área desmembrada, (Matrícula: 
13.623), nesta cidade de formato irregular, com área de 1,6298 ha com a seguinte descrição:Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01,   deste, segue confrontado com terras 
da área remanescente da Chácara 143, com os seguintes rumos e distâncias: 54°01'01" NE e 

Fernando José Baraúna Recalde 89,590 m até o vértice M 02, 48°21'45" NE e 321,730 m até o vértice M 03,  deste, segue 
Procurador Geral do Município confrontando com terras da Chácara 147, com o rumo: 16°36'44" SE e 44,140 m até o vértice 

M 04, deste, segue confrontado com terras da área remanescente da Chácara 143, com os 
seguintes rumos e distâncias: 48°21'45" SW e 305,030 m até o vértice M 05, 54°01'01" SW e 

William Geraldo Maksoud Bussuan 98,560 m até o vértice M 06, deste, segue confrontando com terras da Chácara 144, com o 
Secretário Municipal de Obras Públicas rumo: 26°04'15" NW e 40,61 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste 

perímetro.

Confrontações:DECRETO Nº 712 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
Norte: área remanescente da Chácara 143

Sul: área remanescente da Chácara 143“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Eliani 
Cristina H. Gomes Moura” Leste: Chácara 147

Oeste: Chácara 144
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 

urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 

Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 

não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. D E C R E T A:

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
disposições em contrário.extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Eliani Cristina H. 

Gomes Moura, objeto da Matrícula nº 79.454, Cartório de Registro Geral de Imóveis 
(CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações: Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal
Um imóvel denominado por Parte da Chácara 147 – área desmembrada, (Matrícula: 
79.454), nesta cidade de formato irregular, com área de: 2,0265 ha com a seguinte descrição:

Fernando José Baraúna Recalde
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontado com terras 

Procurador Geral do Municípioda área remanescente da Chácara 147, com os seguintes rumos e distâncias: 48°21'45" NE e 
134,670 m até o vértice M 02, 41°34'18" NE e 234,110 m até o vértice M 03, 34°46'52" NE e 
140,250 m até o vértice M 04, deste, segue confrontando com terras de Parte da Chácara 148, William Geraldo Maksoud Bussuan
com o rumo: 15°44'07" SE e 51,830 m até o vértice M 05, deste, segue confrontado com 

Secretário Municipal de Obras Públicasterras da área remanescente da Chácara 147, com os seguintes rumos e distâncias: 34°46'52" 
SW e 109,670 m até o vértice M 06, 41°34'18" SW e 238,860 m até o vértice M 07, 48°21'45" 
SW e 155,710 m até o vértice M 08, deste, segue confrontando com terras da Chácara 143, 
com o rumo: 16°36'44" NW e 44,14 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste DECRETO Nº 714 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
perímetro. 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de EDMUR AUGUSTO DA COSTA”
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

D E C R E T A:

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de EDMUR 

Ari Valdecir Artuzi AUGUSTO DA COSTA, objeto da Matrícula: 7.870, Cartório de Registro Geral de Imóveis 
Prefeito Municipal (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Fernando José Baraúna Recalde SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
Procurador Geral do Município

Um imóvel denominado por Parte da Chácara 144 – área desmembrada, (Matrícula: 7.870), 
nesta cidade de formato irregular, com área de 1,1810 ha com a seguinte descrição:William Geraldo Maksoud Bussuan
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontado com terras Secretário Municipal de Obras Públicas
da área remanescente da Chácara 144, com os seguintes rumos e distâncias: 71°09'27" NE e 
71,870 m até o vértice M 02, 65°19'35" NE e 153,710 m até o vértice M 03, 54°01'01" NE e 
63,680 m até o vértice M 04, deste, segue confrontando com terras da Chácara 143, com o 

DECRETO Nº 713 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. rumo: 26°07'26" SE e 40,600 m até o vértice M 05, deste, segue confrontado com terras da 



área remanescente Chácara 144, com os seguintes rumos e distâncias: 54°01'01" SW e Fernando José Baraúna Recalde
60,690 m até o vértice M 06, 65°19'35" SW e 159,710 m até o vértice M 07, 71°09'27" SW e Procurador Geral do Município
80,830 m até o vértice M 08, deste, segue confrontando com terras da Chácara 145, com o 
rumo: 09°01'36" NW e 40,59 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste 

William Geraldo Maksoud Bussuanperímetro. 
Secretário Municipal de Obras Públicas

Confrontações:

Norte: remanescente da Chácara 144
DECRETO Nº 716 DE 03 DE DEZEMBRO  DE 2009.Sul: remanescente da Chácara 144

Leste: Chácara 143
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de DERCI Oeste: Chácara 145
DAURIA e outros”

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,modificações introduzidas pela legislação vigente. 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
de junho de 1941. medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

D E C R E T A:Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de DERCI DAURIA e Dourados (MS), em 03 de dezembro  de 2009.
outros, objeto da transcrição: 21.667, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Fernando José Baraúna Recalde
Um imóvel denominado por Parte da Chácara 157. – área desmembrada, (transcrição: 

Procurador Geral do Município 21.667), nesta cidade de formato irregular, com área de 1,1956 ha com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
William Geraldo Maksoud Bussuan da área remanescente de Parte da Chácara 157, com o rumo: 47°00'57" SE e 276,420 m até o 

vértice M 02, deste, segue confrontando com terras da Chácara 145, com o rumo:  54°05'49" Secretário Municipal de Obras Públicas
SW e 42,930 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área 
remanescente de Parte da Chácara 157, com o rumo: 47°42'46" NW e 254,150 m até o 
vértice M 04, deste, segue pela margem de um corredor público, com os seguintes rumos e 
distâncias: 19°35'48" NW e 21,710 m até o vértice M 05, 51°29'25" NE e 35,61 m até o DECRETO Nº 715 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de EDMUR 
Confrontações:AUGUSTO DA COSTA”
Norte: remanescente de Parte da Chácara 157

Sul: remanescente de Parte da Chácara 157O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Leste: Chácara 145

Oeste: corredor público
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
de junho de 1941. urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

modificações introduzidas pela legislação vigente. 
D E C R E T A:

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de EDMUR 

AUGUSTO DA COSTA, objeto da Matrícula: 47.230, Cartório de Registro Geral de 
Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações: Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Um imóvel denominado por Parte da Chácara 145. – área desmembrada, (Matrícula: Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
47.230), nesta cidade de formato irregular, com área de 1,9684 ha com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontado com terras da Ari Valdecir Artuzi
área remanescente da Chácara 145, com os seguintes rumos e distâncias: 57°45'01" SE e 

Prefeito Municipal43,800 m até o vértice M 02, 68°07'30" SE e 87,860 m até o vértice M 03, 82°57'34" SE e 
85,070 m até o vértice M 04, 81°47'28" NE e 87,910 m até o vértice M 05,  71°09'26" NE e 
165,100 m até o vértice M 06, deste, segue confrontando com terras da Chácara 144, com o Fernando José Baraúna Recalde
rumo: 09°01'36" SE e 40,590 m até o vértice M 07, deste, segue confrontado com terras da 

Procurador Geral do Municípioárea remanescente da Chácara 145, com os seguintes rumos e distâncias: 71°09'27" SW e 
161,900 m até o vértice M 08,  81°47'28" SW e 96,990 m até o vértice M 09, 82°57'34" NW e 
95,630 m até o vértice M 10, 68°07'30" NW e 96,670 m até o vértice M 11, 57°37'20" NW e William Geraldo Maksoud Bussuan
63,440 m até o vértice M 12, deste, segue pela margem do córrego laranja doce, com o rumo:  Secretário Municipal de Obras Públicas
54°05'49" NE e 42,94 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
DECRETO Nº 717 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

modificações introduzidas pela legislação vigente. 
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de ANA Confrontações:
MARIA MATOS SOARES”Norte: remanescente da Chácara 145

Sul: remanescente da Chácara 145
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Leste: Chácara 144
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Oeste: córrego laranja doce

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as de junho de 1941. 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

D E C R E T A:
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de ANA MARIA 
MATOS SOARES, objeto da Matrícula: 60.524, Cartório de Registro Geral de Imóveis 
(CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

18Diário Oficial   -   666ANO XI -  Nº 2. DOURADOS, MS SEGUNDA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2009

DECRETOS



19Diário Oficial   -   666ANO XI -  Nº 2. DOURADOS, MS SEGUNDA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2009

DECRETOS

Um imóvel denominado por Parte do Lote 164 – área desmembrada, (Matrícula: 60.524), Ari Valdecir Artuzi
nesta cidade de formato irregular, com área de 0,2555 ha com a seguinte descrição: Prefeito Municipal
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
da área remanescente de Parte do Lote 164, com o rumo: 63°44'55" SE e 100,210 m até o 

Fernando José Baraúna Recaldevértice M 02, deste, segue pela margem de um corredor público, com os seguintes rumos e 
Procurador Geral do Municípiodistâncias: 51°43'40" SW e 30,660 m até o vértice M 03,  62°26'20" NW e 91,000 m até o 

vértice M 04, deste, segue confrontando com terras de Parte do Lote 164, com o rumo: 
35°01'40" NE e 25,90 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. William Geraldo Maksoud Bussuan

Secretário Municipal de Obras Públicas
Confrontações:

Norte: área remanescente de Parte do Lote 164

Sul: corredor público DECRETO Nº 719 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
Leste: corredor público

Oeste: Parte do Lote 164 “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
ZENILDA OSHIRO”

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
modificações introduzidas pela legislação vigente. inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. de junho de 1941. 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as D E C R E T A:
disposições em contrário.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009. extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de ZENILDA 

OSHIRO, objeto da Matrícula: 36.285, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Fernando José Baraúna Recalde
Um imóvel denominado por Parte do Lote 164 – área desmembrada (Matrícula: 36.285), Procurador Geral do Município
nesta cidade de formato irregular, com área de 0,4064 ha  com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras William Geraldo Maksoud Bussuan
da área remanescente de Parte do Lote 164, com o rumo: 63°46'45" SE e 167,317 m até o 

Secretário Municipal de Obras Públicas vértice M 02, Parte do Lote 164, com o rumo: 35°35'58" SW e 19,424 m até o vértice M 03, 
deste, segue pela margem de um corredor público, com o rumo:  67°16'27" NW e 168,911 m 
até o vértice M 04, deste, segue confrontando com terras de Parte do Lote 180, parte do Lote 
181 e parte do Lote 164, com o rumo: 34°48'00" NE e 29,795 m até o vértice M 01, ponto 

DECRETO Nº 718 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. inicial da descrição deste perímetro. 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Confrontações:
ZENILDA OSHIRO”

Norte: área remanescente de Parte do Lote 164

Sul: Parte do Lote 164
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 

Leste: corredor públicoinciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
Oeste: Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
de junho de 1941. urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

modificações introduzidas pela legislação vigente. 

D E C R E T A:
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de ZENILDA 
OSHIRO, objeto da Matrícula: 60.523, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações: Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

Um imóvel denominado por Parte do Lote 164. – área desmembrada, (Matrícula: 60.523), 
nesta cidade de formato irregular, com área de 0,5503 ha com a seguinte descrição: Ari Valdecir Artuzi

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras Prefeito Municipal
da área remanescente de Parte do Lote 164, com o rumo: 63°46'37" SE e 244,380 m até o 
vértice M 02,  deste, segue confrontando com terras de Parte do Lote 164, com o rumo: 

Fernando José Baraúna Recalde35°01'39" SW e 25,900 m até o vértice M 03, deste, segue pela margem de um corredor 
Procurador Geral do Municípiopúblico, com os seguintes rumos e distâncias: 62°26'21" NW e 83,690 m até o vértice M 04, 

62°10'23" NW e 159,980 m até o vértice M 05, deste, segue confrontando com terras de Parte 
do Lote 164, com o rumo: 35°35'59" NE e 19,42 m até o vértice M 01, ponto inicial da William Geraldo Maksoud Bussuan
descrição deste perímetro. 

Secretário Municipal de Obras Públicas

Confrontações:

Norte: área remanescente de Parte do Lote 164
DECRETO Nº 720 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Sul: corredor público

Leste: corredor público
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 

Oeste: Parte do Lote 164 ADELINA OSHIRO”

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as de junho de 1941. 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

D E C R E T A:
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de ADELINA 

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009. OSHIRO, objeto da Matrícula: 8.199, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
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Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações: Sul: área remanescente de Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164

Leste: Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA Oeste: Parte da Chácara 181

Um imóvel denominado por Parte do Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e parte do Lote Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
164 – área desmembrada, (Matrícula: 8.199), nesta cidade de formato irregular, com área de urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
2,0613 ha com a seguinte descrição: modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
da área remanescente de Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164, com os não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
seguintes rumos e distâncias: 70°25'02" SE e 210,450 m até o vértice M 02, 64°27'20" SE e medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
72,010 m até o vértice M 03, 62°12'45" SE e 275,620 m até o vértice M 04, deste, segue 
confrontando com terras de ZENILDA OSHIRO, com o rumo: 34°48'00" SW e 10,240 m até 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as o vértice M 05, deste, segue pela margem de um corredor público, com os seguintes rumos e 
disposições em contrário.distâncias: 67°16'27" NW e 32,750 m até o vértice M 06, 86°33'40" SW e 51,980 m até o 

vértice M 07, deste, segue confrontando com terras da área remanescente de Parte do Lote 
180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164, com os seguintes rumos e distâncias:  62°12'45" Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
NW e 196,520 m até o vértice M 08, 64°27'20" NW e 69,150 m até o vértice M 09, 70°25'02" 
NW e 207,030 m até o vértice M 10, deste, segue confrontando com terras de Parte do Lote 

Ari Valdecir Artuzi180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164, com o rumo: 17°39'55" NE e 40,02 m até o vértice 
Prefeito MunicipalM 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Fernando José Baraúna RecaldeConfrontações:
Procurador Geral do MunicípioNorte: área remanescente de Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164

Sul: área remanescente de Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164
William Geraldo Maksoud BussuanLeste: ZENILDA OSHIRO

Secretário Municipal de Obras PúblicasOeste: Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as DECRETO Nº 722 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de LUIZ 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, KAZUHIRO HARADA”
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009. de junho de 1941. 

Ari Valdecir Artuzi D E C R E T A:
Prefeito Municipal

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de LUIZ Fernando José Baraúna Recalde
KAZUHIRO HARADA, objeto da Matrícula: 61.415, Cartório de Registro Geral de Procurador Geral do Município
Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

William Geraldo Maksoud Bussuan
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Secretário Municipal de Obras Públicas

Um imóvel denominado por Parte da Chácara 181. – área desmembrada, (Matrícula: 
61.415), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,2404 ha com a seguinte descrição:

DECRETO Nº 721 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de da área remanescente de Parte da Chácara 181, com o rumo: 63°39'36" SE e 60,640 m até o 
PAULINA TOSHIKO MORIKAWA OSHIRO” vértice M 02,deste, segue confrontando com terras de Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e 

parte do Lote 164, com o rumo: 41°41'55" SW e 41,480 m até o vértice M 03, deste, segue 
confrontando com terras da área remanescente de Parte da Chácara 181, com o rumo: O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
62°59'25" NW e 60,420 m até o vértice M 04, deste, segue confrontando com terras de Parte inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
da Chácara 181, com o rumo: 41°39'07" NE e 40,74 m até o vértice M 01, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

Confrontações:de junho de 1941. 
Norte: área remanescente de Parte da Chácara 181

Sul: área remanescente de Parte da Chácara 18D E C R E T A:
Leste: Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164

Oeste: Parte da Chácara 181Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de PAULINA 
TOSHIKO MORIKAWA OSHIRO, objeto da Matrícula: 63.277, Cartório de Registro Geral Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
confrontações: modificações introduzidas pela legislação vigente. 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. Um imóvel denominado por Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164 – área 

desmembrada, (Matrícula: 63.277), nesta cidade de formato irregular, com área de 1,6504 ha 
com a seguinte descrição: Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
da área remanescente de Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164, com os 
seguintes rumos e distâncias: 68°36'45" SE e 65,520 m até o vértice M 02,  71°11'04" SE e Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
238,970 m até o vértice M 03, 71°11'04" SE e 100,500 m até o vértice M 04,  deste, segue 
confrontando com terras de Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164, com o 

Ari Valdecir Artuzirumo: 17°39'55" SW e 40,020 m até o vértice M 05, deste, segue confrontando com terras da 
área remanescente de Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164, com os Prefeito Municipal
seguintes rumos e distâncias: 71°10'35" NW e 101,300 m até o vértice M 06, 71°11'04" NW 
e 239,870 m até o vértice M 07, 67°50'03" NW e 80,820 m até o vértice M 08, deste, segue 

Fernando José Baraúna Recaldeconfrontando com terras de Parte da Chácara 181, com o rumo: 41°41'55" NE e 41,48 m até o 
vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. Procurador Geral do Município

Confrontações: William Geraldo Maksoud Bussuan
Norte: área remanescente de Parte do Lote 180, parte do Lote 181 e parte do Lote 164 Secretário Municipal de Obras Públicas
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DECRETO Nº 723 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. Confrontações:

Norte: área remanescente de Parte da Chácara 181

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Sul: área remanescente de Parte da Chácara 181
NOBUAKI SASAKI” Leste: Parte da Chácara 181

Oeste: Parte da Chácara 183
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do modificações introduzidas pela legislação vigente. 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

D E C R E T A: medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de NOBUAKI disposições em contrário.
SASAKI, objeto da Matrícula: 61.416, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal
Um imóvel denominado por Parte da Chácara 181 – área desmembrada, (Matrícula: 61.416), 
nesta cidade de formato irregular, com área de 0,2027 ha com a seguinte descrição:

Fernando José Baraúna RecaldeInicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras 
Procurador Geral do Municípioda área remanescente de Parte da Chácara 181, com o rumo: 59°17'04" SE e 50,820 m até o 

vértice M 02, deste, segue confrontando com terras de Parte da Chácara 181, com o rumo: 
41°39'07" SW e 40,740 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área William Geraldo Maksoud Bussuan
remanescente de Parte da Chácara 181, com o rumo: 58°46'32" NW e 51,000 m até o vértice 

Secretário Municipal de Obras PúblicasM 04, deste, segue confrontando com terras de Parte da Chácara 181, com o rumo: 42°01'07" 
NE e 40,33 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

DECRETO Nº 725 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.Confrontações:

Norte: área remanescente de Parte da Chácara 181
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de PAULO Sul: Parte da Chácara 181
ISAMU MIYASHIRO”Leste: área remanescente de Parte da Chácara 181

Oeste: Parte da Chácara 181
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

modificações introduzidas pela legislação vigente. 
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
de junho de 1941. não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
D E C R E T A:

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 

extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de PAULO ISAMU 
MIYASHIRO, objeto da Matrícula: 62.686, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) Dourados (MS), em 03  de dezembro de 2009.
de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Ari Valdecir Artuzi
SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Prefeito Municipal

Um imóvel denominado por Parte da Chácara 183. – área desmembrada, (Matrícula: 
Fernando José Baraúna Recalde 62.686), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,7607 ha com a seguinte descrição:
Procurador Geral do Município Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com a área 

remanescente de Parte da Chácara 183, com os seguintes rumos e distâncias: 130°01'51" e 
150,699 m até o vértice M 02,  128°21'09" e 42,759 m até o vértice M 03, deste, segue William Geraldo Maksoud Bussuan
confrontando com terras de Parte da Chácara 181, com o rumo: 222°19'07" e 40,096 m até o Secretário Municipal de Obras Públicas
vértice M 04, deste, segue confrontando com a área remanescente de Parte da Chácara 183, 
com os seguintes rumos e distâncias: 308°21'09" e 40,572 m até o vértice M 05, 310°01'51" e 
146,299 m até o vértice M 06, deste, segue confrontando com terras de Parte da Chácara 183, 
com o rumo: 32°55'32" e 40,310 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste DECRETO Nº 724 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
perímetro. 

Confrontações:
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 

Norte: área remanescente de Parte da Chácara 183YASUKO SASAKI”
Sul: área remanescente de Parte da Chácara 183

Leste: Parte da Chácara 181O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Oeste: Parte da Chácara 183

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
de junho de 1941. modificações introduzidas pela legislação vigente. 

D E C R E T A: Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de YASUKO 
SASAKI, objeto da Matrícula: 61.414, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações: disposições em contrário.

Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA

Ari Valdecir Artuzi

Um imóvel denominado por Parte da Chácara 181 – área desmembrada, (Matrícula: 61.414), Prefeito Municipal
nesta cidade de formato irregular, com área de 0,2017 ha com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras Fernando José Baraúna Recalde
da área remanescente de Parte da Chácara 181, com o rumo:  55°18'28" SE e 50,490 m até o 

Procurador Geral do Municípiovértice M 02, deste, segue confrontando com terras de Parte da Chácara 181, com o rumo: 
42°01'07" SW e 40,330 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com terras da área 
remanescente de Parte da Chácara 181, com o rumo:  55°00'55" NW e 50,670 m até o vértice William Geraldo Maksoud Bussuan
M 04, deste, segue confrontando com terras de Parte da Chácara 183, com o rumo: 42°19'08" Secretário Municipal de Obras Públicas
NE e 40,10 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 



DECRETO Nº 726 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009. 07, 84°17'43" NW e 28,510 m até o vértice M 08, deste, segue confrontando com terras do 
Jardim Monte Alegre, com o rumo: 28°08'02" NE e 42,41 m até o vértice M 01, ponto inicial 
da descrição deste perímetro. 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
NESTOR OSSAMU MIYASHIRO”

Confrontações:

Norte: área remanescente da Chácara 184 (186)O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Sul: área remanescente da Chácara 184 (186)

Leste: Parte da Chácara 183

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do Oeste: Jardim Monte Alegre
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

D E C R E T A: modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de NESTOR Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
OSSAMU MIYASHIRO, objeto da Matrícula: 72.423, Cartório de Registro Geral de não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações: medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Um imóvel denominado por Parte da Chácara 183 – área desmembrada, (Matrícula: 
72.423), nesta cidade de formato irregular, com área de 0,5835 ha com a seguinte descrição: Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com a área Ari Valdecir Artuzi
remanescente de Parte da Chácara 183, com o rumo: 50°18'08" SE e 143,180 m até o vértice 

Prefeito MunicipalM 02, deste, segue confrontando com terras de Parte da Chácara 183, com o rumo: 32°55'32" 
SW e 40,310 m até o vértice M 03, deste, segue confrontando com a área remanescente de 
Parte da Chácara 183, com o rumo: 50°17'29" NW e 148,490 m até o vértice M 04, deste, Fernando José Baraúna Recalde
segue confrontando com terras da Chácara 184 (186), com o rumo: 40°29'11" NE e 40,00 m Procurador Geral do Município
até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Confrontações:
William Geraldo Maksoud Bussuan

Norte: área remanescente de Parte da Chácara 183
Secretário Municipal de Obras Públicas

Sul: área remanescente de Parte da Chácara 183

Leste: Parte da Chácara 181

Oeste: Parte da Chácara 183
DECRETO Nº 728 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
Edmundo Lima”modificações introduzidas pela legislação vigente. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
de junho de 1941. disposições em contrário.

D E C R E T A:Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de Edmundo Lima, 

Ari Valdecir Artuzi objeto da Matrícula: 25.443, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Dourados-
Prefeito Municipal MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações:

Fernando José Baraúna Recalde SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA
Procurador Geral do Município Um imóvel localizado no Jd. Monte Alegre. (Matrícula: 25.443), nesta cidade de formato 

irregular, com área de 0,2654 ha com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras William Geraldo Maksoud Bussuan
da área remanescente do JD. MONTE ALEGRE, com os seguintes rumos e distâncias: Secretário Municipal de Obras Públicas
83°57'05" NE e 65,750 m até o vértice M 02, 84°38'34" SE e 44,600 m até o vértice M 03, 
deste, segue confrontando com terras do JD. MONTE ALEGRE, como rumo: 03°03'32" SE 
e 17,280 m até o vértice M 04, deste, segue pela margem de um corredor público, com os 
seguintes rumos e distâncias: 83°57'05" SW e 108,560 m até o vértice M 05, 06°02'55" NW e DECRETO Nº 727 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009.
26,08 m até o vértice M 01, ponto inicial da descrição deste perímetro 

Confrontações:
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 

Norte: área remanescente do JD. MONTE ALEGRETAKAMI MORIKAWA”
Sul: corredor público

Leste: JD. MONTE ALEGREO PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Oeste: corredor público

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
modificações introduzidas pela legislação vigente. Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

de junho de 1941. 

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as D E C R E T A:
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
extrajudicial, destinado à abertura de via, parte da área de propriedade de TAKAMI 
MORIKAWA, objeto da Matrícula: 16.626, Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações: disposições em contrário.

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE VIA Dourados (MS), em 03 de dezembro de 2009.

Um imóvel denominado por parte da Chácara 184 (186) – área desmembrada, (Matrícula: Ari Valdecir Artuzi
16.626), nesta cidade de formato irregular, com área de 1,0438 ha com a seguinte descrição: Prefeito Municipal

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M 01, deste, segue confrontando com terras Fernando José Baraúna Recalde
da área remanescente da Chácara 184 (186), com os seguintes rumos e distâncias: 84°17'43" 

Procurador Geral do MunicípioSE e 20,150 m até o vértice M 02, 61°43'50" SE e 138,630 m até o vértice M 03, 50°18'08" 
SE e 109,280 m até o vértice M 04, deste, segue confrontando com terras de Parte da Chácara 
183, com o rumo: 39°13'58" SW e 40,000 m até o vértice M 05, deste, segue confrontando William Geraldo Maksoud Bussuan
com terras da área remanescente da Chácara 184 (186), com os seguintes rumos e distâncias: Secretário Municipal de Obras Públicas
50°17'29" NW e 108,650 m até o vértice M 06, 61°43'50" NW e 122,970 m até o vértice M 
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RESOLUÇÃO N.° 093/2009/SEMED

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Dourados e, considerando o disposto no 
artigo 28 da Lei Complementar n.º117 de 31 de Dezembro de 2007 e o artigo 28, § 3º, inciso 
II da Lei Complementar n.° 118 de 31 de Dezembro de 2007, Edital nº. 05/SEMED/2009 e 
08/SEMED/2009,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam publicadas, para efeito de regularização da vida funcional, as remoções do 
Grupo de Apoio a Gestão Educacional realizadas por Concurso de Remoção conforme 
Anexo Único desta Resolução.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 
01/01/2010.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Dourados/MS, 14 de dezembro de 2009.

Cleberson Lopes dos Santos 

Diretor do Departamento de Administração Escolar

Marlene Florencio de Miranda Vasconcelos

Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO Nº 11/2009/SEMSUR

Claudio Marcelo Machado Hall, Secretário Municipal de Serviços Urbanos, no 
uso de suas atribuições legais, com suporte na Lei Municipal nº 2152 de 10 de setembro de 
1997 e Decreto nº 042 de 18 de fevereiro de 1998.

Resolve:

Artigo 1º: Ficam convocados os moto-taxistas abaixo relacionados para a 
realização da primeira vistoria anual nos veículos autorizados.
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Artigo 2º: Os moto-taxistas relacionados no artigo anterior deverão apresentar Artigo 5º: O não comparecimento para a realização da vistoria resultará em 
no momento da vistoria na SEMSUR cópia do contrato de seguro quitado ou em dia, carteira sanções administrativas, estando o mesmo sujeito a suspensão e até mesmo a cassação caso 
nacional de habilitação e as Certidões Criminais da Justiça Estadual e Federal dos últimos não regularize sua situação. 
cinco anos, conforme Lei Municipal nº 2260 de 24 de março de 1999 e Lei 2684 de 28 de 
junho de 2004, e demais documentos previstos na Lei 2152 de 10 de Setembro de 1997.

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

Artigo 3º: Os moto-taxistas deverão se apresentar na SEMSUR, a saber, situada 
Dourados/MS, 23 de dezembro de 2009.a Rua Oliveira Marques, 490, com suas respectivas motos nos dias 20/01/2010 e 02/02/2010 

e horários de segunda a sexta-feira, das 07h00 as 13h00, onde serão realizadas as vistorias na 
documentação pessoal e do veículo. Osmar Farias Borba

Diretor de Transporte e Trânsito
Artigo 4º: De posse do resultado da vistoria realizada na Agência Regional de 

Trânsito Dourados-MS, o moto-taxista deverá apresentá-la a SEMSUR, onde o mesmo Claudio Marcelo Machado Hall
receberá o selo da primeira vistoria de 2010 após aprovação dos capacetes conforme 

Secretario Municipal de Serviços Urbanosdetermina Resolução Nº 014/2007/SEMHSUR.

EDITAL

Edital N°.109/PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/2008 FUNDAÇÃO 2010, às 16 horas na Unidade de Recursos Humanos da Fundação, sito a Rua Gerônimo 
MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS. Marques Matos, 558, Altos do Indaiá - Dourados/MS, para exercício da função devendo 

apresentar os documentos previstos no edital do PSS/HU, Lei Complementar 137 de 29 de 
dezembro de 2008 e Anexo II, sob pena de desclassificação. 

Contratação Temporária – 61ª CONVOCAÇÃO

Dourados/MS, 28 de dezembro de 2009.
A Diretora da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, no 
uso de suas atribuições que lhe é conferida, CONVOCA os Candidatos relacionados no 
Anexo I, respeitando a ordem de classificação e a publicação da Homologação do Resultado Marlise Florêncio de Miranda
Final referente ao Edital nº. 01/2008 - Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de DIRETORA FUMSAHD
Reserva e Futura Contratação Temporária de Pessoal, a comparecer até o dia 04 de janeiro de 

ANEXO II nome do próprio servidor ou pai, mãe e esposo (a) );

- 02 (duas) fotografia recente 3 X 4;

            RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIA) EXIGIDOS PARA ADMISSÃO: - Laudo Médico de Avaliação Clínica; 

Documentos: 02 (duas) Cópias de: - Carteira de Trabalho – Página do Cadastro (Para benefícios junto ao INSS) 
(parte da foto e verso);- Carteira de identidade (RG);
- Certidão Negativa do CPF.- Carteira de Registro no respectivo órgão de classe;
- Comprovação de Experiência para a função que irá assumir, conforme previsto - Documento que comprove a escolaridade exigida para o cargo e documento da 
no edital do PSS/HU.habilitação profissional para a função.
OBS – Os candidatos que não possuírem o Cartão do PIS/PASEP preencherão uma - Cartão de Inscrição do PIS/PASEP;
Declaração no ato da apresentação dos documentos.

- Título de Eleitor;
* Todos os documentos deverão ser apresentados em duas vias, que serão autenticados no 

- Comprovante de Quitação Eleitoral (2008); ato da apresentação, mediante a apresentação dos originais.
- CPF/CIC; Fone residencial:                                   Fone Celular:
- Certificado Militar para os homens; C/C Banco do Brasil nº.
- Certidão de Nascimento ou casamento, se for o caso;  DOCUMENTOS  P/ CADASTRO  SUS (Obs. Somente para funcionários contratados, na 
- Certidão de nascimento dos filhos, carteira de vacinação, atestado de área da Enfermagem, Laboratório de Analises Clinicas, Farmácia Hospitalar e Médicos) , 
escolaridade (se estiver em idade escolar), se for o caso; t r a z e r   u m a  c o p i a  d e : R G / C P F / C O M P. R E S . / C E RT. N A S C .   o u   

CASAMENTO/REG.ORGÃO/ESCOLARIDADE/PIS/PASEP/CEP - Comprovante de residência atual (luz ou telefone); (somente é permitido em 



26Diário Oficial   -   666ANO XI -  Nº 2. DOURADOS, MS SEGUNDA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2009

EXTRATOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO no-break localizado no Departamento de Tecnologia da Informação, com base no inciso I do 
art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MINICÍPIO DE DOURADOS, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso III, da Lei Complementar Municipal n.° Publique-se.
138 de 02 de Janeiro de 2009, Gabinete da Secretária Municipal de Administração.
RATIFICA, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o contido no processo de Inexigibilidade Dourados-MS, 18 de dezembro de 2009.
de Licitação 023/2009, que objetiva a aquisição de prótese Biológica Aórtica e Mitral 
Carpentier Magna em atendimento ao paciente Jean Marcos Alves dos Santos, com 

Tatiane Cristina da Silva Morenofundamento no art. 25, I, da Lei 8.666/93 e alterações.
Secretária Municipal de Administração doPublique-se.

Município de DouradosGabinete do Secretário Municipal de Saúde.

Dourados-MS, 18 de dezembro de 2009.

Mario Eduardo Rocha Silva
TERMO DE RATIFICAÇÃOSecretário Municipal de Saúde do

 Município de Dourados
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, no uso 
das atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso II, da Lei Complementar Municipal 
n.° 138 de 02 de Janeiro de 2009,

RATIFICA, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o contido no processo de Dispensa de 
TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Licitação n.° 209/2009, que objetiva a contratação de serviço para realização de 

PUBLICADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2009, DIÁRIO OFICIAL N° 2.665: procedimento cirúrgico de litotripsia em atendimento ao paciente Sebastião Ramão Brito, 
 com fundamento no art. 24, IV, da Lei 8.666/93. 

TERMO DE RATIFICAÇÃO Publique-se.

 Gabinete do Secretário Municipal de Saúde.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE Dourados-MS, 18 de dezembro de 2009.
DOURADOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso II, da Lei 
Complementar Municipal n.° 138 de 02 de Janeiro de 2009,

Mario Eduardo Rocha Silva
RATIFICA, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o contido no processo de Inexigibilidade 

Secretário Municipal de Saúde do Município de Douradosde Licitação n.° 024/2009, que objetiva a contratação do serviço de manutenção e reparo do 

RATIFICAÇÕES

ATAS

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Dourados-MS, número 06 relatórios, alertando da demora em que será para se obter um parecer; o Conselheiro Racib disse 
(seis), realizada dia 07 de julho de 2009, com início às 16 (dezesseis) horas e 15 (quinze) minutos; que o pedido de auditoria vem reforçar a opinião do Conselheiro em trabalhar com transparência; 
Que após determinado à Secretária Ad´hoc, para chamada de presença de Conselheiros, o Conselheiro Racib solicita ainda o envio de relatórios anteriores das auditorias já realizadas; que 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Sr. João Alves de Souza verificou que pelo número após discutidos, foi aprovado por unanimidade a solicitação de auditoria; ofício nº. 18/2009, 
de presenças, deu “quorum”, dando abertura à reunião; Após leitura da ata número 3 (três)/(2009- expedido pelo Fórum dos Trabalhadores e (a.) por Eduardo Arteiro Marcondes – Coordenador do 
2011), foi constatado por equívoco o nome de Berenice de Oliveira Machado Souza, sendo o citado fórum, solicitando resoluções dos anos de 2007 a 2009 (gestão anterior), publicadas em 
correto, Sra. Maria Francisca de Oliveira; A plenária percebeu que se os números de ata forem Diário Oficial; contrato da Prefeitura com o Hospital Evangélico da prestação de serviços, com 
numeradas em separado das ordinárias com as extraordinárias, e para não haver duplicidade de fatura de pagamentos já realizados até a data do pedido do protocolo (15.07.09); contrato de 
número, ou indução de eventual erro, que a numeração das atas das reuniões ordinárias e locação do Hospital Santa Rosa com a Prefeitura com forma de pagamento e valores já pagos; atas 
extraordinárias, sejam dado seqüência, para evitar quaisquer transtornos burocráticos, o que foi anteriores de 2009, para ver em qual reunião constou a aprovação dos contratos; ofício nº. ---/2009-
acordado e aprovado; as atas de número 3, 4 e 5, foram lidas e aprovadas por unanimidade; na CMDST/AIDS, solicitando dois representantes para a Comissão Municipal de DST/AIDS, 
leitura dos informes, por inclusão de pauta, o ofício nº. 17/2009, expedido pelo Fórum dos indicado através do ofício nº. 19/2009, expedido pelo Fórum dos Trabalhadores e (a.) por Eduardo 
Trabalhadores e (a.) por Eduardo Arteiro Marcondes – Coordenador do citado fórum, que, por seus Arteiro Marcondes – Coordenador do citado fórum, dois representantes, sendo: Jurandi Xeres da 
fundamentos, requer seja realizado auditoria na Secretaria Municipal de Saúde nos Recursos do Silva Beltrame e pelo fórum dos usuários, foi indicado a Sra. Jandira Luvison; no mesmo ofício foi 
Fundo Municipal de Saúde através do DENASUS – Ministério da Saúde, nos últimos quatro anos indicado para fazer parte do Conselho Superior do Hospital Universitário da UFGD, Márcio 
da Administração Pública; que após discutidos e esclarecidos pontos importantes desta finalidade; Tavares Jara; pelo fórum dos Usuários, Nelson Moreira Salazar e pelo fórum dos 
O Conselheiro Racib quer destacar que a auditoria nada mais é do que auxiliar, trazer gestores/prestadores – Dr. Demétrius de Lago Pareja; Ofício nº 308/2009 da Secretaria de Estado 
conhecimento, resgatar e preservar a imagem do Conselho Municipal de Saúde; o Dr. Demétrius de Saúde, solicitando a representação de Conselheiro na Oficina de Ouvidoria do SUS, sendo 
colocou que já vem sendo feito uma auditoria trimestral, sugerindo uma diligencia e o pedido dos indicado o Conselheiro/Presidente – Sr. João Alves de Souza. Em seguida, o Conselheiro Dr. 



Demétrius, esclareceu a respeito de péssimo atendimento ventilado em desfavor do Hospital da 
Vida; Que há número exagerado de atendimento encaminhado do PAM (Posto de Atendimento Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Dourados-MS, número 08 
Médico) ao Hospital da Vida e a dificuldade para se fazer compreender é que o Hospital da Vida é (oito), realizada dia 01 de setembro de 2009, com início às 17h25; Que após determinado à 
uma Unidade para atendimento de real emergência; Nesse mesmo assunto, o Conselheiro Racib Secretária Ad´hoc, para chamada de presença de Conselheiros, o Presidente do Conselho 
sugeriu que se fizesse nota de esclarecimento informando a população, por meio de campanha Municipal de Saúde – Sr. João Alves de Souza verificou que pelo número de presenças, deu 
através de informativo orientando-a quanto a forma de atendimento. Nada mais havendo a tratar, o “quorum”, dando abertura à reunião; Não houve leitura de atas anteriores, por não haver Secretário 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, encerrou a reunião às 18h. Eu, _________ Sílvia de Plenária e a Secretária Ad´hoc, Silvia Regina no momento, manifestou  que necessitaria de 
Regina Nascimento Salgueiro – Secretária Ad´hoc, que lavrei e subscrevi. Eu, ___________ - João dispensa do trabalho para realização da lavratura das mesmas; O Conselheiro Racib protestou 
Alves de Souza – Presidente do Conselho Municipal de Saúde, que assina com os (as) demais quanto à não leitura de atas anteriores; O Presidente do Conselho se manifestou justificando por 
Conselheiros (as). acúmulo de serviços, demanda montanhosa de trabalhos, atendimento a população e indício de 
ERRATA: Onde ficou constando: Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde denúncias, etc..., e a falta de Secretário (a) Plenária e que na próxima reunião, certamente haveria a 
de Dourados-MS, número 06 (seis), realizada dia 07 de julho de 2009, deverá constar: Ata da leitura das atas e, oportunamente, a realização de eleição do (a) nova Secretário (a) da Plenária do 
Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Dourados-MS, número 06 (seis), Conselho Municipal de Saúde; Em seguida foi apresentado em forma de slides, a Prestação de 
realizada dia 15 de julho de 2009. Contas pela Secretaria Municipal de Saúde referente o 1º. (Primeiro) e 2º. Segundo Trimestre, pelo 

servidor da Sems Orlando do Departamento de Auditoria da SEMS, bem como, pela servidora 
Maria Artuzi do Departamento Financeiro/Sems; Que após apresentação, a Plenária do Conselho 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Dourados-MS, número 07 (sete), entende por bem, ter mais detalhes das contas que dizem estar empenhadas, conforme 
realizada dia 19 de agosto de 2009, com início às 16 (dezesseis) horas e 20 (vinte) minutos; Que apresentação; O Conselheiro Racib até manifestou aduzindo que deveria ser feita uma comparação 
após determinado à Secretária Ad´hoc, para chamada de presença de Conselheiros, o Presidente do de valores em relação a esses mesmos trimestres do ano de 2008; foi questionado pela Plenária do 
Conselho Municipal de Saúde – Sr. João Alves de Souza verificou que pelo número de presenças, Conselho quanto ao método de apresentação, devendo ser utilizados os mesmos slides, resumos e 
deu “quorum”, dando abertura à reunião; Não houve leitura de atas anteriores, por não haver valores; O Conselheiro Racib propôs que esta apresentação fosse feita na Câmara Municipal de 
Secretário (a) de Plenária, seguindo-se para inclusão de pauta conforme oficio Vereadores, para haver mais participação da comunidade, mais transparência, etc...; Que após 
509/09/GAB/SEMS, a respeito do Projeto CAPS III e Projeto CAPS INDÍGENA; Em informes, discutidos, o Presidente do Conselho discordou da proposta apresentada pelo Conselheiro Racib, 
foi recebido ofício 261/2009/HU/UFGD, declinando o nome do Prof. Rosemar José Hall, em pois que, a mesma transparência estava sendo realizado nesta Plenária; Que detalhes, pormenores 
substituição ao Dr. Rafael Simionato Susin; Ofício 024/09 expedido e (a.) pelo Coordenador do levantados por cada Conselheiro, seriam melhor levantados no recinto onde acontecem 
Fórum dos Trabalhadores- Eduardo Arteiro Marcondes, solicitando providencias quanto ao costumeiramente as Plenárias, mesmo porque estamos com praticamente 80% (oitenta por cento) 
pagamento de horas extras aos Agentes de Endemias e demais trabalhadores da Saúde de do Conselheiros que são novos, e que ficariam mais a vontade em local de espaço menor, não 
Dourados-MS e, complementando verbalmente, em Plenária, a inclusão de pagamento, também minimizando participação da comunidade, mesmo porque os Conselheiros representados na 
para os Agentes Comunitários de Saúde; Que a Sílvia Bosso – Diretora de Vigilância em Plenária, são de comunidades também e que o valor não seria diferente, dada a seriedade dos 
Saúde/SEMS e o Secretário Municipal de Saúde, logo já se manifestaram prontos a apreciar e logo mesmos também; Mesmo ante a boa intenção do Conselheiro Racib, tal proposta não teria 
atender, dentro das possibilidades viáveis; Ofício nº 697/SE/CNS/MS, solicitando a indicação de cabimento no momento, podendo ser revisto em outro momento; Nada mais havendo a tratar, o 
dois conselheiros, para participar da 3ª. Oficina Regional, nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2009, Presidente do Conselho Municipal de Saúde encerrou-se à reunião às 18h30. Eu, _________ Sílvia 
em Goiânia-GO, abrangendo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, Regina Nascimento Salgueiro – Secretária Ad´hoc, que lavrei e subscrevi. Eu, ___________ - João 
objetivando estimular multiplicadores para atuação no controle social no planejamento, Alves de Souza – Presidente do Conselho Municipal de Saúde, que assina com os (as) demais 
monitoramento, avaliação e fiscalização dos recursos da saúde e fomentando a criação das Conselheiros (as).
comissões de Educação Permanente e de Orçamento e Financiamento nos Conselhos de Saúde, 

 com despesas arcadas pelo município do Conselho de Saúde correspondente, tais como: 
deslocamento, hospedagem e alimentação; Em seguida foi tratado a respeito do Projeto Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Dourados-MS, número 09 (nove), 
Quilombola, que busca a aprovação do Conselho Municipal de Saúde, para que possam proceder a realizada dia 16 (dezesseis) de setembro de 2009, com início às 16h10. Que após determinado à 
instalação de Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Quilombola Dezidério Felipe de Secretária Ad´hoc, para chamada de presença de Conselheiros, o Presidente do Conselho 
Oliveira; O Presidente do Conselho Municipal de Saúde, esclareceu que o Antropólogo Sr. Homero Municipal de Saúde – Sr. João Alves de Souza verificou que pelo número de presenças, deu 
da Procuradoria Geral da República local, esteve presente na reunião do fórum dos usuários, “quorum”, dando abertura à reunião; Não houve leitura de atas anteriores, por não haver Secretário 
esclarecendo, que conforme recomendação do Ministério Público Federal, não havia nada que de Plenária, em sim designação de Secretário (a) - ad´hoc - Silvia Regina Salgueiro; Foi proposto e 
impedisse a aprovação do Projeto; logo a explanação se estendeu e o fórum dos trabalhadores, apoiado, que se fizesse a eleição para Secretária Do Conselho Municipal de Saúde , sendo realizado 
mesmo com o tempo pequeno para reunião do citado fórum, ouviu também o representante do e eleita por unanimidade, a Conselheira Silvia do Nascimento Salgueiro; Prosseguiu-se a reunião 
Ministério Público Federal; Independentemente da reunião da Plenária do Conselho Municipal de com leitura dos Informes: Foi recebido o ofício 565/09/GABINETE/SEMS, informando ao 
Saúde, o fórum dos Trabalhadores, protocolou seu parecer, entrando no mérito da história e sua Conselho a respeito das formalidades necessárias para pagamento de ajuda de custo a servidores e 
fundação e, ao final requereu apreciação da Plenária para que fosse acatado o texto na íntegra, nesse conselheiros; Que é realizado pagamento de despesas de viagem através de Suprimento de Viagem, 
interín, o Presidente do Conselho sugeriu que fosse solicitado certidão da área de posse legal dos sob prestação de contas, entretanto, o setor jurídico, para legalizar ajuda de custo para pessoas que 
Quilombolas para a Procuradoria Geral da República local, de que a instalação da rede de água não são servidores e que vão para eventos com a finalidade Saúde (a.) Maria de Lourdes Artuzi – 
seria feito em terra legalmente empossada de direito; Diante de situações ocorridas anteriormente Diretora do Departamento Financeira/SEMS. Em seguida, foi protocolado neste Conselho, oficio 
mediante a aprovação do Conselho em causas que poderiam ter exigido mais esclarecimento por 026/09 do Fórum dos Trabalhadores, agradecendo a Plenária do Conselho, pela conquista a 
falta ou por não terem solicitados documentos atinentes ao caso em referência, é que a presente respeito do pagamento de horas extras aos agentes de endemias do CCZ, tão logo apreciada pela 
gestão (2009-2011), quer se calçar de documentos comprobatórios à causa e por prudência Plenária do Conselho Municipal de Saúde. Às 16h50 a Conselheira Áurea solicitou autorização 
entendem que tem que ser solicitados à Secretaria de Planejamento; A engenheira da SEPLAN, para se retirar da Plenária, em razão de outro compromisso, neste mesmo horário, com a devida 
comentou a respeito e disse que cuida ser uma área particular, pois a Funasa necessita de justificativa, como de fato se retirou, assumindo a sua Suplente. Em razão da leitura do ofício-
documento que justifique a legalidade da área e licenciamento ambiental e que a Funasa já está circular 016/SEGOV-CM/2009 sobre o Projeto “Capacitando para o Enfrentamento à Violência 
providenciando a legalidade da documentação; a Conselheira Suplente – Dra. Virgínia, comentou contra a Mulher”, conforme programação por turma, no caso para Dourados-MS, os dias 30/09/09 
que no seu entendimento, não cabe ao Conselho Municipal de Saúde dar o seu parecer, já que a e 01/10/09, em Campo Grande-MS, para os Conselheiros, com vaga paritária: 02 usuários, 01 
documentação ainda na está legal a respeito da aludida área; O Conselheiro Racib disse da trabalhador e 01 gestor/prestador de serviços, sendo designado a Conselheira Silvia Regina do 
necessidade de se ter os documentos, planilhas, cronograma, dentre outros, pois o Conselho Nascimento Salgueiro e Maria Francisca de Oliveira do (fórum dos Trabalhadores); Arlindo 
Municipal de Saúde seria a última instância; O Conselheiro Suplente – Joel Martins, acentuou que Aparecido Maurício do (fórum dos Usuários). Posteriormente foi lido o convite aos Conselheiros 
o Conselho refletisse bem a respeito do Projeto, pois aprovar um projeto, que ainda não está Municipal de Saúde para comemoração ao Dia do Líder Comunitário, expedido pelo Presidente da 
legalizado, trará problemas futuros, um risco previsível a correr; O Conselheiro Suplente Agnaldo, Câmara Municipal de Vereadores de Dourados-MS, para o dia 18 de setembro, com inicio às 19h. 
disse que a Portaria 145 da Funasa não existe problemas o fato de a terra não estar legalizada; a Em seguida foi relatado pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Sr. João Alves à 
Conselheira Silvia Bosso, disse que não cabe ao Conselho, avaliar legalidade, nem mesmo a sua Plenária, que recebeu cópia do Relatório Preliminar de Auditoria 8340 das mãos do Conselheiro 
história, mas sim, a necessidade de implantação do projeto, pois é de necessidade para a saúde Nelson Moreira Salazar; Ante a isso, foi sugerido que solicitasse informações ao Secretário 
daquela comunidade, devendo a seu ver, avaliar o que envolve as benfeitorias para a saúde; Que a Municipal de Saúde, sobre o cumprimento, no prazo estipulado no citado Relatório que é de 15 
liberação das verbas é da Funasa, não da Prefeitura; Quando à legalidade, cabe a Brasília-DF, (quinze) dias. Logo depois foi lido o ofício nº. 546/09/GAB/SEMS, encaminhando ao Conselho 
julgar. A Conselheira Áurea disse que o Conselho, deve exigir entendimento do Projeto para que cópia do Termo de Cooperação Mútua entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital 
não sejamos julgados depois, por ser responsável por erros; O Conselheiro Racib disse que é de Beneficente Douradense, mantenedora do HE, com relação dos medicamentos e insumos, que 
competência do Conselho Municipal de Saúde ser fiscal de projetos e orçamentos; O Dr. Mário foram solicitados e adquiridos dada a urgência do caso, com prazo para reposição de 90 (noventa) 
Eduardo – Secretário Municipal de Saúde, disse que poderia ser aprovado o Projeto, sem entrar no dias, na mesma quantidade e forma de apresentação. A SEMS, através do oficio 029/09/DVS/SMS, 
mérito da legalidade da área, pois essa é uma questão técnica e financeira, portanto, devendo ser encaminhando ao Conselho Municipal de Saúde, cópia de Declaração firmada pelo Sr. Sebastião 
aprovada, para atender as necessidades da comunidade; O Conselheiro Joel ainda frisou e muito Aparecido Marcondes – Coordenador de Controle de Vetores, aduzindo que alguns membros da 
bem, quanto à aprovação de projeto semelhante, referindo-se à Campina Verde, que até hoje, ainda Diretoria do sindicato apenas deu seu ponto de vista quanto a colocação ou não da logomarca do 
não foi dado cabal cumprimento à finalidade, mesmo sendo aprovado pelo Conselho Municipal de município de Dourados-MS, estando de acordo com a colocação de tal logotipo nos uniformes. O 
Saúde; ao final, o Conselheiro Racib, ratificou que a Plenária mantivesse a proposta da solicitação Conselheiro Racib disse para a Plenária que é improbidade administrativa o uso de logomarca da 
de planilhas, contendo orçamento, cronograma de ações, acrescentando, o Sr. Presidente do administração atual e que o correto seria somente o uso do brasão do município. A Plenária do 
Conselho, a solicitação de emissão de certidão dos autos de Processo Administrativo em curso Conselho, fez uma observação no tocante aos documentos que são enviados ao Conselho 
perante este juízo e demais peças (parecer técnico e jurídico), que complementam ao ver da Municipal de Saúde, com certo atraso. Outra observação também foi a respeito da demanda 
Plenária, o Projeto em questão, tornando-se pronto para apreciação, o que foi aprovado por montanhosa no Conselho que exige mais mão-de-obra, tendo necessidade de mais funcionários, o 
unanimidade; Em seguida seguiu-se aos esclarecimentos preliminares por parte da Coordenadora que foi proposto e apoiado por unanimidade. Com relação à mudança do Conselho, o Secretário 
do CAPS – Sra. Terezinha e pelo Dr. Mário Eduardo – Secretário Municipal de Saúde a respeito dos Municipal de Saúde, disse que as providências estão sendo tomadas, mesmo porque existe uma 
projetos CAPS III e CAPS INDÍGENA que tratam de ser um hospital/dia para pacientes em crise de Comissão de Avaliação quanto a prédio a serem alugados para o município. O Presidente do 
abstinência objetivando atender urgências, alcoolizados indígenas (caps indígenas), o que seria um Conselho, informou que em razão de publicação no jornal virtual Douradosnews do dia 
projeto pioneiro colaborando para evitar os riscos de suicídio; o Projeto contempla ainda, leitos 15/09/2009, quanto ao fato de que o paciente Cristiano Leal da Silva não havia recebido 
psiquiátricos dentro do hospital indígena, com recursos do próprio Ministério da Saúde, que atendimento adequado, vítima de acidente automobilístico, contactou com o Conselheiro Joel e 
mesmo após aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, existe um prazo para reformar, investir juntos, foram averiguar os fatos, e constatou a inverdade dos fatos veiculado na mídia. Conforme 
e comprar materiais; O Prof. Rosemar/HU, fez menção, que existe um ponto negativo na realidade conversa com o Sr. Orlando – Administração do Hospital da Vida, contestando as informações 
de hoje, na questão indígena que é o abandono das famílias ao paciente dependente químico e que o noticiadas e que o paciente havia sido transferido meio-dia para o Hospital Evangélico no dia 
hospital/dia seria uma resposta para o problema de excesso de paciente também, no Hospital 16/09/09. Em seguida, o Presidente do Conselho foi até o Hospital Evangélico e lá conversou com 
Universitário e que vem ser uma necessidade que precisa de certa urgência e de resolução os pais do mesmo e disseram que é um absurdo tal publicação, pois foi muito bem atendido o tempo 
importantíssima, pois o HU, não possui condições técnicas para assistir esses pacientes; Que após todo, mesmo porque a situação as vítima merece certo cuidado especial, como de fato foi dado todo 
breve explanação, foi dito que seriam feitas cópias reprográficas aos Conselheiros para melhor o cuidado e que reprova e não concorda com o termo publicado no jornal Douradosnews datado de 
conhecer o projeto e debatido em reunião oportuna, dando posterior prosseguimento; O Presidente 15/09/09, pois o que é verdade é verdade, disse. Acrescentou ainda: meu filho está muito bem 
do Conselho Municipal de Saúde fez registro e deu boas vindas ao Vereador Edvaldo Moreira assistido. A Conselheira Iracema questionou a respeito de criação de Comissão de Visitação, apesar 
Melo, que passou a assistir a reunião; outro tópico levantado pelo Fórum dos Trabalhadores através da Comissão já formada. Logo a Plenária respondeu que o Conselheiro tem autonomia para 
de ofício expedido e (a.) pelo Coordenador do citado fórum – Eduardo Arteiro Marcondes, que visitação. A Sra. Jandira membra de entidade suplente, agregada à este Conselho Municipal de 
solicita padronização dos uniformes, agilidade na confecção dos mesmos e que não colocasse o Saúde, disse à Plenária que em visita a algumas unidades de saúde, estão faltando materiais de 
símbolo da administração atual e sim apenas, o brasão do município; em discussão foi dito que o todos os tipos, medicamentos. O Presidente do Conselho fez uma observação que tal assunto já foi 
Sindisprev está de acordo com o Sindicato e os funcionários reclamam de certo preconceito em registrado no fórum dos Usuários por ela mesma e que será feito o devido encaminhamento, porém, 
relação ao símbolo da gestão atual; O Conselheiro Joel disse que não representaria a coletividade e a Sra. Jandira insistiu em reclamar para a Plenária tal assunto. A Conselheira Maria Francisca, disse 
sim a vontade da diretoria do Sindisprev. A Conselheira Sílvia Bosso disse que a administração tem que a falta de material, é evidente nesta administração. Diante dos fatos veiculados diariamente na 
liberdade para usar a sua logomarca, pois quem decide é o funcionário que vai usar e não o mídia por falta de medicamentos, material, etc..., a Plenária quer conhecer o setor de Licitação de 
sindicato; Quanto ao item hora extra, será revisto pela Secretaria de Saúde; Que ao final, o Dr. Compras, através de seus representantes, e que o Conselho passe a ter conhecimento a respeito de 
Mário Eduardo, disse que o novo prédio do Conselho Municipal de Saúde, terá que ter três todo o procedimento que é realizado e quais são as evidências para apresentação de recursos e as 
orçamentos e que, após visto pela Secretaria Municipal de Saúde e aprovação, será determinado causas que “emperram” o normal andamento da Licitação. O Conselheiro Joel fez registro que em 
um novo local. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde encerrou conjunto com o Presidente do Conselho – membros da Comissão de Controle e Avaliação dos 
a reunião às 17h40. Eu, _________ Sílvia Regina Nascimento Salgueiro – Secretária Ad´hoc, que Serviços de Saúde, que o Hospital Universitário, abriu 2 (duas) das quatro vagas solicitadas por 
lavrei e subscrevi. Eu, ___________ - João Alves de Souza – Presidente do Conselho Municipal de intervenção da Comissão citada, pois o Hospital da Vida precisava de 04 (quatro) transferências e 
Saúde, que assina com os (as) demais Conselheiros (as). não estava conseguindo realizar por via administrativa. Ficou apurado que existe necessidade de 
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melhor comunicação entre as Unidades, inclusive, com especificação mais detalhada a respeito do Educação e aprovação de Lei Municipal em julho de 2008, a Prefeitura de Dourados repassou o HU 
paciente para transferência. O Conselheiro Joel fez importância de deixar anotado ainda que o para a Universidade Federal da Grande Dourados e esta firmou o compromisso em manter 100% de 
paciente tem prioridade, pois deve se dar importância à vida. De acordo com a pauta de discussão seu atendimento assistencial à saúde no SUS. Assim, desde janeiro de 2009 o Hospital 
passou-se então à apresentação do Projeto Capelania Hospitalar “Faculdade de Teologia Ana Universitário passou integralmente para a administração da UFGD. O HU/UFGD conta 
Wollerman”, apresentado pelo Professor José Américo Dinizz Júnior e Capelã do HU – Sra. atualmente com um total de 114 leitos, distribuídos nas diversas clínicas, exceção feita a 
Jussara. Que às perguntas, respondeu que: a importância do Projeto é a harmonia e uma relação ginecologia e obstetrícia, cujos serviços de assistência estão concentrados em instituição privada 
mais estreita entre o trabalho do capelão e a necessidade do profissional de se aproximar da família no município de Dourados. O Hospital é referência para Dourados e atua em conformidade com a 
e consequentemente com o (a) paciente e a equipe hospitalar. Que após discutidos, foi proposto Central de Regulação de Leitos do gestor municipal. Recentemente os serviços de assistência à 
pela Plenária que se fizesse readequação do Projeto para aumentar de 1 (um) para 4 (quatro) o saúde foi reorganizado diversas vezes e, na atualidade, é questionado por diferentes ações do 
numero de capelões (ãs). Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Municipal de Ministério Público e demais órgãos fiscalizadores, bem como, do poder Judiciário. Em fevereiro de 
Saúde encerrou-se à reunião às 17h46. Eu, _________ Sílvia Regina Nascimento Salgueiro – 2009 foi, inclusive, assinado um Termo de Ajuste de Conduta entre a Universidade Federal da 
Secretária Ad´hoc, que lavrei e subscrevi. Eu, ___________ - João Alves de Souza – Presidente do Grande Dourados, a Prefeitura Municipal de Dourados e os Ministérios Públicos Federal e 
Conselho Municipal de Saúde, que assina com os (as) demais Conselheiros (as). Estadual, firmando o compromisso para que os serviços de assistência na especialidade de 

ginecologia e obstetrícia sejam realizados pelo HU/UFGD a partir de 2010. Desse modo, o 
HU/UFGD propõe-se à construção do Instituto da Mulher e da Criança como solução abrangente 

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Dourados-MS, número 10 para diferentes problemas enfrentados no serviço público de saúde de Dourados. 
(dez), realizada dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2009, com início às 15h25. Que após JUSTIFICATIVA: O Hospital Universitário da UFGD vem firmar com este Projeto o compromisso 
determinado à Secretária Ad´hoc, para chamada de presença de Conselheiros, o Presidente do de estabelecer o funcionamento do Instituto da Mulher e da Criança, em 100% SUS, baseado na 
Conselho Municipal de Saúde – Sr. João Alves de Souza verificou que pelo número de presenças, qualificação, na redução e controle de riscos aos usuários e ao meio ambiente, e na humanização da 
deu “quorum”, dando abertura à reunião; Não houve leitura de atas anteriores, em razão da atenção e gestão. É importante, ainda, considerar que através da viabilização deste Projeto 
Secretária do Conselho – Silvia Salgueiro, encontrar-se em Curso de Capacitação na cidade de poderemos organizar de forma efetiva e responsável a residência médica em Pediatria que terá o 
Campo Grande-MS; Prosseguiu-se a reunião com leitura dos Informes: Por solicitação do seu início no ano de 2010, e em Ginecologia e Obstetrícia nos anos seguintes, levando-se em 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde conforme parceria com a Gerente de Núcleo de consideração a importância e da necessidade de profissionais nessas áreas para a região da Grande 
Gestão Participativa/SEMS – Sra. Andréia Bondezan, esteve presente à reunião, o Sr. Thiago da Dourados. O Instituto da Mulher e da Criança significará a qualificação da atenção à saúde, 
Secretaria de Governo do Município de Dourados-MS, explicando à Plenária os procedimentos oportunizando à população da região o atendimento em nível de alta complexidade em diversas 
necessários para a realização da eleição do Conselho Gestor, passo a passo. O Consleheiro Racib especialidades, favorecendo, desse modo, a assistência às mulheres e às crianças de todo o Estado 
enfatizou que considerando a Comissão de Conselho Gestor já existente, a desnecessidade de de Mato Grosso do Sul, na mesma medida em que desfavorece a concentração da demanda na 
formar outra comissão para a mesma finalidade; O Conselheiro Joel, teceu comentários, da Capital, Campo Grande. Salientamos, também, que na área de Pediatria o HU/UFGD já é 
necessidade de Comissão específica para tal fim e que não mais de 60 (sessenta) dias, seria o prazo referência exclusiva em alta complexidade no atendimento aos Povos Indígenas da Região da 
suficiente, para a realização da Eleição em questão. O Conselheiro Eder, solicitou esclarecimentos Grande Dourados, com uma população estimada em 60 mil Índios. Desenvolve-se, ali, a 
do funcionamento do Conselho Gestor, o que foi explicado pelo Sr. Thiago da SEGOV. O assistência de maneira diferenciada, com respeito à cultura indígena, um programa de 
Conselheiro Racib disse que o prazo para solicitar as urnas, são de 120 dias. Em razão disso, a humanização e acolhimento, em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que visa 
Plenária decidiu, por ora, de que as Eleições para Conselhos Gestores das Unidades, fique para a a minimizar o sofrimento do paciente decorrente de problemas de saúde e a valorizar os 
segunda quinzena de março de 2010, com previsão para o dia 26. O Presidente do Conselho relacionamentos interculturais, inclusive com a presença de intérpretes da Língua Guarani. Enfim, 
Municipal de Saúde – Sr. João Alves, expediu ofício 220/2009, requisitando o veículo do Conselho com a construção do Instituto da Mulher e da Criança o Hospital Universitário poderá oferecer, 
Municipal de Saúde e motorista para ficar à disposição do próprio Conselho. O Dr. Mario Eduardo ainda mais, aos usuários do Sistema Único de Saúde serviços de qualidade, ampliando a sua 
– Secretário Municipal de Saúde, presente à reunião, esclareceu da impossibilidade do veículo complexidade conforme necessidade da macrorregião de Dourados, que tem peculiaridades 
permanecer no Conselho, devido a falta de motorista, visto o número achatado de servidores diferentes do Estado e do Brasil. OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO: 
municipais, na área específica ao caso, mas que o veiculo poderá ser requisitado, ante a Considerando que para melhor atender ao usuário de saúde da região, a construção do Instituto da 
disponibilidade de profissional. O Conselheiro Dr. Demétrius, disse também que o veiculo não Mulher e da Criança deverá contar com uma estrutura de 5.200 m², interligado à estrutura existente, 
pode ser dirigido por Conselheiro, visto que trata-se de veículo de patrimônio público e que é de forma que possa oferecer com qualidade e resolutividade os serviços necessários aos usuários 
somente funcionário público específico poderá dirigi-lo. Já o Conselheiro Joel, salientou que é do Sistema Único de Saúde. O HU/UFGD oferecerá a seguinte estrutura de acolhimento aos 
importante destacar que os horários de jornada de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, não usuários de saúde: a) 42 - leitos de enfermaria para Obstetrícia; b) 16 - leitos de enfermaria para 
coincide com o horário de atuação do Conselheiro, que pode acontecer no horário de almoço, além Ginecologia; c) 30 - leitos de Pediatria;
de outros horários, eis a questão! Em seguida neste mesmo assunto, o Dr. Mario Eduardo – 

d) 10 - leitos de Pediatria de isolamento; e) 12 - leitos de UTI Neonatal; f) 22 - leitos de UTI Secretário Municipal de Saúde, disse que em preédio com espaço físico condizente com a 
Intermediária; g) 04 - leitos de repouso para acompanhante; h) 06 - leitos para isolamento; i) 08 - necessidade, inclusive, com espaço para garagem do citado veículo, essa disponibilidade poderá 
salas para ambulatório; j) 06 - leitos para Hospital/dia; k) 04 - leitos para observação; l) 04 - leitos acontecer, para por ora, é impossível. O Conselheiro Arlindo Maurício reclamou da atitude do 
para PPP (pré parto, parto e puerperio); m) 03 - salas de cirurgias; n) 02 - salas para partos; o) 01 - servidor Adão – Enfermeiro, por escrito, quando encontrava-se de plantão no Parque das Nações I. 
banco de leite; p) 02 - sala de reuniões; q) 01 - auditório; VALOR DO INVESTIMENTO: A área de nessa oportunidade o Conselheiro se manifestou preocupado e na tentativa de sensibilidade de 
construção para o Instituto da Mulher e da Criança, conforme projeto arquitetônico elaborado após poder somar com a sua participação junto às providencias que poderão ser tomadas e levada a 
levantamento de necessidades em audiências com profissionais do setor, foi estimada em 5.200m² conhecimento do Conselho e por sua vez às autoridades pertinentes, foi tratado de forma vexatória, 
com previsão de custos R$2.500,00/m², totalizando R$ 13.000,000,00 (treze milhões de reais), com atitudes ríspidas do Enfermeiro Adão, num tom de deboche e pouco caso ao Conselheiro que 
sendo estes divididos em duas etapas: R$ 6.500.000,00 em 2009, e R$ 6.500.000,00, 2010. O tão espontaneamente se apresentou, mesmo sem estar de posse do crachá, mas não concorda de 
assunto em pauta gerou muita discussão, a respeito de alguns questionamentos levantados maneira alguma um tratamento à pessoa humana, ainda que não fosse Conselheiro. A Plenária 
inclusive, pelo Conselheiro Dr. Demétrius, sobre: custeio; de quem é a gestão de custos; quem vai diante dos fatos, ouviu ainda o Dr. Mário Eduardo – Secretário Municipal de Saúde e que tem 
dirigir essa verba; se a Unidade será porta aberta ou não; qual o custo por metro quadrado; quem vai também a versão passada pelo funcionário em questão. Enfim, após ouvido isso, decidiu convocar 
fazer a manutenção; se vai ser recursos extra teto ou não. O Conselheiro Professor Rosemar que o Enfermeiro Adão para prestar esclarecimentos que se deram naquela Unidade, para as 
apresentou o Projeto respondeu que: é uma unidade que será dentro do Hospital Universitário; é providências necessárias. O Conselheiro Racib entende que para evitar constrangimentos desta 
uma emenda parlamentar viabilizada por intermédio do Deputado Federal Geraldo Resende; pede natureza, conforme aqui foi ventilado, que as visitas aconteçam sempre em numero de 02 (dois), 
que o projeto seja aprovada no mérito; para não perder os recursos que foram adquiridos e que tem para manter o respeito ao Conselheiro Municipal de Saúde, que ocupa função de relevância 
prazo para corresponder aos requisitos exigidos para que tal verba não seja dispensada e a pública. O Conselheiro Joel disse que é necessário que o CMS se respalde, se garanta, mostrando 
população venha sofrer prejuízos, tendo em vista uma oportunidade como esta de termos uma também os pontos positivos. A Conselheira Rosemar, disse da necessidade de união dos 
Unidade que irá favorecer usuários do SUS; Que a questão dos recursos é assunto para ser tratado Conselheiros em conhecer as Unidades de Saúde, se apresentando nas Unidades, enfatizando os 
em outra ocasião. O Conselheiro Dr. Demétrius, discordou e disse que isso é um absurdo; que não crachás, que até a presente data ainda não foram confeccionados. O próximo tópico foi a respeito 
justifica de onde virá recursos para financiar o projeto; Que o custo deve ser bancado pelo das documentações encaminhadas pela Secretaria Municipal de Planejamento através do ofício 
Ministério da Educação; que o valor de R$ 2.500,00 m2, é um absurdo; antes da licitação tem que 186/09/SEPLAN, complementando o Projeto: Sistema de Abastecimento de Água – Comunidade 
ser feito um plano de trabalho, planilhas, orçamentos mais detalhados; que por ora é o projeto de Quilombola – Dezidério Felipe de Oliveira – Picadinha – Dourados-MS; O Conselheiro Racib 
construção, mas temos que nos preocupar ou teremos outro “elefante branco” nas mãos; O solicita que seja observado, que tal benefício não seja comercializada; Que após apreciado, foi 
Conselheiro Dr. Demétrius acrescenta ainda: Que deve ser apresentado um plano de trabalho, para aprovado por unanimidade. Em seguida, tratou-se do Projeto que versa sobre a CONSTRUÇÃO E 
que o CMS possa discutir, deixar claro quanto ao custo e financiamento dessa obra de grande porte; INSTALAÇÃO DO INSTITUTO DA MULHER E DA CRIANÇA NO HOSPITAL 
Porque não ficar sob a tutela do MEC? O Conselheiro Joel disse que o parlamentar persiste no pacto UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, apresentado 
que foi acordado fora desse CMS! Agora, querem que o CMS aprove esse projeto; ano que vem é ao Conselho Municipal de Saúde, para apreciação, discussão e aprovação, o que transcrevo na 
ano político; é necessário analisar tudo o que venhamos a fazer; O trabalho do parlamentar é trazer íntegra: “1 – INTRODUÇÃO: A implantação e o funcionamento do Hospital Universitário ((HU) 
benefícios para o povo; O CMS deve prestar as contas de tudo o que faz, então devemos analisar em 2003, sob a responsabilidade da Prefeitura do Município de Dourados, possibilitou a discussão 
tudo o que vem às nossas mãos; Construir é rápido, porém, equipar, manter é que é o problema. O em torno da proposta da sua transferência à Universidade Federal da Grande Dourados. Desse 
Conselheiro Dr. Mário Eduardo – Secretário Municipal de Saúde, enquanto gestor, não poderia modo, o HU nasceu para ter gestão temporária pelo Município, como previram os documentos e os 
deixar acontecer essa transição ou então a Secretaria Municipal de Saúde ficará na mão; Cuida de compromissos firmados entre a sua mantenedora inicial – SODOBEN - Sociedade Douradense de 
que não se pode tirar a administração da Secretaria Municipal de Saúde e passar ao Hospital Beneficência, e a Prefeitura local, como, por exemplo, a escritura de doação que dispôe: “que o 
Universitário; Qual é a influência da Secretaria Municipal de Saúde? O HU é um hospital patrimônio, como um todo seja repassado ao governo federal, até o fim do mandato do Prefeito 
acadêmico? E como ficará os convênios? Como vaiser feito o acompanhamento? O município Municipal, Sr. José Laerte Cecílio Tetila (2008)” e “Caso, a não observância das condições acima, a 
depende muito desse ajuste feito com o HE; O Secretário Municipal de Saúde disse que é favorável SODOBEN poderá entrar com reintegração de posse”. Conforme estabelece o Protocolo de 
o Pronto Socorro no HU, para que o aluno também possa aproveitar de toda a estrutura do HU. O Intenções firmado, em 2005, entre a União Federal, representada pelo Ministério da Educação e o 
Conselheiro Dr. Demétrius disse que o custo será muito relevante; Que o HU precisa ser claro Município de Dourados, em sua Cláusula Primeira: “Constitui objeto deste
quanto os recursos; Que se não for onerar o município, que se aprove hoje! O Dr. Mário Eduardo 

Instrumento a conjugação de esforços no sentido de garantir o funcionamento do Hospital da indagou do Conselheiro Rosemar, se o Projeto passou pela CIB; O que foi aprovado? A construção 
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar e a sua futura transferência a ou o funcionamento? O Conselheiro Rosemar respondeu que: foi aprovado pela CIB apenas o 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), transformando-o em Hospital Escola para mérito do projeto, mas que primeiro tem que passar pelo CMS local. O Dr. Demétrius propôs que se 
atender aos interesses de assistência a saúde da macro-região de Dourados em conjunto com o encaminhe cópia da gravação ao MPE, do projeto e, após voltaríamos à Plenária para uma 
ensino superior.” Nesse contexto, o HU passou a funcionar, desde outubro de 2003, com a gestão da discussão final.Devido ao avançado horário e a dificuldade em um consenso, ficou decidido que o 
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, em uma estrutura física projeto voltaria a plenária numa próxima sessão que ficou agendada para a semana seguinte no dia 
horizontal de 12.353 m2 em um terreno de 60.000 m2, atendendo à população de Dourados com 30 de setembro de 2009. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
serviços médicos ambulatoriais e serviços de diagnósticos e procedimentos cirúrgicos de pequeno encerrou-se a reunião às 18h05. Eu, _________ Sílvia Regina Nascimento Salgueiro – Secretária 
porte. Em julho de 2004, com recursos dos governos federal, estadual e municipal, foi possível do Conselho, que lavrei, subscrevi e assino com os demais. Eu, ___________ - João Alves de 
ampliar os serviços de atendimento à saúde da população, sendo inaugurada a Unidade de Souza – Presidente do Conselho Municipal de Saúde, que subscrevi e assino com os (as) demais 
Internação. Nessa época, o HU foi transformado em Hospital de referência para a chamada região Conselheiros (as).
da Grande Dourados, com a incumbência de atender a 35 municípios, estimando-se uma população 
aproximada de 800 mil habitantes. Desde então, o HU foi transformando-se em uma das mais 
importantes instituições de atendimento à saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo o único Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Dourados-MS, número 11 do 
Hospital de Dourados e um dos poucos deste Estado, credenciado com 100% de atendimento pelo dia trinta do mês de setembro de 2009, realizada na sede do conselho municipal de saúde, 
SUS. Ao mesmo tempo, o Hospital foi agregando um número crescente de alunos de graduação, convocada na reunião extraordinária do dia 23 de setembro de 2009, mediante solicitação dos 
tanto do curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, quando do curso conselheiros com a presença do representante do Ministério Público. Às 15h20, o Presidente do 
de Medicina da UFGD, como também de outros cursos de instituições privadas de ensino superior, Conselho Municipal de Saúde João Alves de Souza, declarou aberta pedindo ao plenário a 
mediante convênios que foram firmados. Desde 2004, por exemplo, uma parcela considerável dos indicação de um conselheiro para secretariar os trabalhos, sendo nomeado o conselheiro Racib 

Panage Harb, secretário Ad Doc para a reunião, que procedeu a verificação do quorum realizando a alunos de Medicina participa de aulas práticas no HU. Já em 2007, os acadêmicos também 
chamada com a presença de treze (13) conselheiros sendo eles, Nelson Moreira Salazar, João Alves passaram a realizar o regime de internato-preceptoria no mesmo hospital. No ano 2008, foi 
de Souza, Maria Batista de Souza, Rosimar Aparecida de Lima Gomes, Iracema Pereira Tibúrcio e solicitado ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde o credenciamento do HU como 
Arlindo Aparecido Maurício todos representantes do Fórum dos Usuários, os conselheiros Maria Hospital de Ensino. Essa solicitação já obteve uma avaliação preliminar positiva. Além disso, a 
Francisca de Oliveira, Racib Panage Harb, Eder Luiz Silva Dan e Marcio Tavares Jara, administração do Hospital, em consonância com a Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) da 
representantes do Fórum dos Trabalhadores e os conselheiros Silvia Regina Bosso, Rosemar José UFGD, já iniciou a elaboração de três projetos básicos de residência médica, com perspectiva de 
Hall, Reverendo Benjamim Benedito Bernardes representantes do Fórum dos Gestores e início no primeiro semestre de 2010, nas áreas de pediatria, clínica médica e saúde indígena. Tais 
Prestadores, onde se verificou o quorum para o início dos trabalhos. Na abertura dos trabalhos o iniciativas consolidarão o HU como campo privilegiado de prática para o ensino superior, mas 
Presidente ratificou aos presentes a pauta da reunião que se tratava da Discussão e Aprovação do também desenvolverá, ainda mais, as condições institucionais para um atendimento público de 
Projeto de construção e instalação do Instituto da Mulher e da Criança do Hospital Universitário da qualidade à saúde da população. No segundo semestre de 2008, após autorização do Ministério da 
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Universidade Federal da Grande Dourados, conforme já era do conhecimentos dos conselheiros recursos e o conselheiro Rosimar colocou uma segunda proposta onde fosse aprovado da forma 
em reunião anterior. Informou também a presença do Promotor de Justiça Paulo César Zeni, o que estava apresentado, sendo o custeio discutido futuramente. Após a solicitação aos proponentes 
médico Antônio Hidalgo, Diretor Clínico do Hospital Universitário e o Senhor Wedson Dezidério das duas propostas, se haveria a possibilidade do consenso e não havendo o consenso, o conselheiro 
– Pró-reitor e Diretor Administrativo da UFGD. Informou também a presença dos alunos do centro Demetrius questionou o Promotor sobre o encaminhamento da votação das propostas, e o mesmo 
acadêmico do curso de medicina. Informou sobre a condução dos trabalhos dizendo que a palavra disse que estava presente para se pronunciar sobre a posição do Ministério Público frente à saúde 
será concedida inicialmente ao Promotor de Justiça, depois para a conselheira representante do pública de dourados e ao termo de ajuste existente e que não iria se manifestar sobre o processo ora 
fórum dos usuários que falará em nome dos alunos de medicina e demais interessados mediante sua questionado, e após alguns esclarecimentos para a plenária do Presidente, colocou em votação a 
autorização, sendo que não houve objeção do plenário ao direito de voz dos presentes. Após a proposta do conselheiro Demetrius onde questionou o motivo de colocar sua proposta em primeira 
apresentação agradeceu a presença dos mesmos dizendo que a discussão que se fará hoje neste para votação, onde o secretário informou por ter sido por ordem alfabética, mas após não concordar 
plenário muito irá contribuir para o avanço da qualidade dos serviços prestados e que o projeto em com o procedimento o conselheiro Demetrius retirou sua proposta de votação, deixando apenas a 
questão é de muita importância para a cidade de Dourados e disse que tem o compromisso de proposta inicial. Após o encaminhamento da votação o Presidente solicitou ao plenário que os 
trabalhar sempre em prol da sociedade na garantia de melhoria da qualidade dos serviços da saúde favoráveis a aprovação da proposta do Projeto da construção e instalação do Instituto da Mulher e 
pública douradense. Após suas palavras concedeu a palavra ao Promotor de Justiça Paulo Zeni, da Criança do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, se 
onde o relatou que o Ministério Público já vem acompanhando toda a discussão que envolve a manifestassem, sendo apurados 11 (onze) votos favoráveis e 01 (um) voto de abstenção sendo esse 
saúde pública de dourados, e não poderia deixar de participar novamente, pois na oportunidade da do conselheiro Demetrius. Após a votação o Presidente João Alves de Souza anunciou o resultado 
possível privatização dos serviços de saúde de Dourados o Ministério Público interferiu para aos presentes, que a proposta foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho 
garantir os interesses dos usuários, firmando um Termo de Ajuste de Conduta na oportunidade com Municipal de Saúde encerrou a reunião às 17h20. Eu, _________ Sílvia Regina Nascimento 
a participação de todos os envolvidos no processo para permitir que a privatização em questão Salgueiro – Secretária Ad´hoc, que lavrei e subscrevi. Eu, ___________ - João Alves de Souza – 
fosse somente temporária e assumiu o compromisso com os demais representantes a necessidade Presidente do Conselho Municipal de Saúde, que assina com os (as) demais Conselheiros (as).
da discussão no intervalo sobre o futuro da transferência dos serviços do sistema privado para o 
sistema público e ainda disse da importância do projeto pois com ele já se visualiza o cumprimento 

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Dourados-MS, número 12 de parte do termo de ajuste de conduta. Ainda informou sua preocupação com o possível 
(doze), realizada dia 08 (oito) de outubro de 2009, com início às 15h20. Que após determinado à monopólio exercido na cidade por algumas instituições de serviços na área da saúde e com a 
Secretária do Conselho – Silvia Regina Salgueiro, para chamada de presença de Conselheiros, o atuação do Ministério Público foi possível descentralizar parte dos serviços e com isso irá ofertar 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Sr. João Alves de Souza verificou a presença de 12 mais serviços com mais qualidade para os usuários e reiterou o apoio do Ministério Público aos 
(doze) Conselheiros Titulares, dando “quorum”, procedendo a abertura da reunião; Não houve conselheiros e ao conselho de saúde, afirmando categoricamente que o Ministério Público irá 
leitura de atas anteriores.  Em informes, foi dada a palavra à Sra. Herani, filha da paciente Maria de cumprir o termo de ajuste aproveitando a oportunidade para pedir auxílio no cumprimento do 
Lourdes dos Santos Marques - aduzindo que em data próxima passada,  foi até o Hospital mesmo. Durante o pronunciamento do Promotor o conselheiro Demetrius se fez presente na 
Universitário para acompanhar sua genitora para atendimento médico devido à idade e por reunião. A Conselheira e acadêmica Débora, disse da importância da participação do Ministério 
problemas de visão; Que havia recebido uma ligação do Serviço Social do HU de que a Consulta Público e apoiou as palavras do promotor e abordou também a possibilidade com a viabilização do 
estava agendada para às 06h desta data (09.10.09); Que mesmo ficando por último, a Dra. Adriana projeto de que os acadêmicos do curso de medicina terão a oportunidade de realizarem residências 
Chagas – Médica/Oftalmologista, disse às mesmas que: “não iria fazer atendimento sob pressão do em dourados mesmo, situação que hoje não acontece, pois ao colarem grau, deixam a cidade de 
Ministério Público e nem do Conselho Municipal de Saúde”; acrescentou ainda que: em razão das dourados para buscarem especialização na área, e ainda disse que os recursos que entram no 
mesmas terem ido no Ministério Público fazer esta reclamação, que não faria o atendimento; que Hospital Universitário são geridos com muita responsabilidade, quando em comparação com 
seria reagendado; A Sra. Herani (filha da paciente), disse que está colocando a casa da mãe à venda recursos da Santa Casa de Campo Grande. O acadêmico Pedro solicitou a palavra ao Presidente, 
que vale 10.000 (dez mil) reais por R$ 7.000,00 (sete mil) reais, para vender mais depressa e onde o mesmo autorizou, conforme já acordado anteriormente, e disse que é fundamental defender 
encaminhá-la ao Estado do Paraná para fazer a cirurgia e o que for necessário para que sua mãe a saúde pública acima de tudo e acredita que o dinheiro público deve ser investido em prestador 
volte a enxergar normalmente; Que na época que estava tudo pronto para fazer tal cirurgia e os público, conforme a diretriz da lei 8.080 e salientou também do compromisso social de cada um dos 
procedimentos necessários, justamente no dia da cirurgia, com tudo pronto, sem entende o por quê, presentes enquanto cidadão e usuário do sistema único de saúde, dizendo que o projeto irá otimizar 
foi suspenso tal procedimento e de lá para cá, ninguém falou mais nada; Que foi procurada pelo o Sistema Único de Saúde, e finalizou pedindo aos conselheiros atenção na hora de votar e que se 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, que após revendo papéis e arquivo sobre eventual faça o melhor para a cidade de dourados. Após os pronunciamentos foi aberta a palavra aos 
pendência da gestão anterior, o que de fato constatou através de da Secretaria Executiva em interessados, onde o conselheiro Demetrius interpelou o Presidente pedindo QUESTÃO DE 
conjunto com a estagiária de Serviço Social), e verificou que assunto ainda estava pendente por ORDEM, no sentido de que o plenário deveria se manifestar sobre o pedido de voz daqueles que 
parte do HU! Frente a isso o Presidente do CMS – Sr. João Alves de Souza, solicitou ao Diretor não são conselheiros invocando o regimento interno e que o plenário deveria se manifestar sobre o 
Administrativo do HU – Professor Rosemar José Hall – também Conselheiro Municipal de Saúde, pedido, mas o mesmo foi informado que o próprio regimento de acordo com o artigo 23, inciso 1, é 
para intervenção ao caso para o impasse ora apresentado através do ofício nº. 229/2009/CMS, previsto o presidente autorizar o uso da palavra e como não houve negativa do plenário no início 
manifestando ainda sua indignação quanto ao descaso do ex-Presidente do CMS ao fato em dos trabalhos o procedimento está dentro do regimento, quando ainda o conselheiro Demetrius não 
questão; Que tão logo oficiado e protocolado direto com o Diretor do HU, foi logo dada atenção e se fazia presente, sendo que o pedido não procede. Outra QUESTÃO DE ORDEM levantando pelo 
marcado pelo setor competente, o citado atendimento (que acabou estando frustrada). O conselheiro Demetrius é apenas para constar o registro em ata de uma MOÇÃO DE REPÚDIO de 
Conselheiro Professor Rosemar José Hall, defendeu em sua alegação que as cirurgia de olhos tem caráter individual contra o Centro Acadêmico ora representado pelos alunos, dizendo que gostaria 
sido dificultada, por falta de lentes, mas que as cirurgia foram reagendadas; Que a consulta/cirurgia de ver os alunos em outras discussões pertinentes à saúde pública. Sendo o pedido registrado sem o 
designada para esta data (08/10/09) não se realizou em virtude das pastas e prontuários não terem plenário manifestasse o mérito do pedido da moção. Ainda na sua fala o conselheiro Demetrius 
sido passadas à profissional citada (Dra. Adriana); Que ficou sabendo que houve uma discussão questionou por diversas vezes sua preocupação com a gestão do referido projeto, onde gostaria de 
entre a profissional médica e a Sra. Herani – filha da paciente - Sra. Maria de Lourdes dos Santos saber quem será o responsável pelo financiamento da estrutura? Quais os recursos destinados a 
Marques; Mas o Conselheiro declarante admitiu que a profissional médica não fará atendimento à manutenção da estrutura? Sua preocupação se deve ao fato de que os custos de uma instituição 
paciente (apesar de ter mais de 65 anos de idade), na companhia da filha; Que o educacional são mais elevados que as demais, e que acredita que é obrigação do Ministério da 
retorno/atendimento se dará dentro de 15 (quinze) dias; que em decorrência do desgaste de Educação – MEC, se responsabilizar pelo financiamento sem prejuízo ao teto financeiro do 
comunicação entre as partes, seria designado outro profissional da área, para dar continuidade no município e durante toda sua fala se posicionou favoravelmente a aprovação do projeto, com a 
atendimento; a Sra. Herani - filha da paciente já citada - exige que o médico de sua genitora seja o ressalva do custeio. Ainda informou sobre a questão dos médicos cardiologistas que poderiam estar 
Dr. Marco Antonio. O Conselheiro Sr. Joel – membro da Comissão de Avaliação de Controle dos deixando de atender a rede e acredita que será outro problema para solucionar. O conselheiro 
Serviços de Saúde - sugeriu que então a Comissão fosse até à profissional e verificasse o real Demetrius também questionou o Ministério Público que deveria se preocupar com o sistema de 
motivo da negativa de atendimento e que este Conselho Municipal de Saúde seja respeitado; A financiamento, momento esse que o Promotor pediu um aparte na fala do conselheiro que foi 
Conselheira Iracema indagou do Conselheiro Professor Rosemar José Hall, como fica a questão da concedida o tranqüilizando que o Ministério Público se faz solidário a sua preocupação do custeio e 
funcionária, se houve, lapso em não repassar as pastas mencionadas? O Conselheiro Professor que está e estará intervindo sempre que houver necessidade. A palavra foi concedida ao conselheiro 
Rosemar José Hall, respondeu que: a empresa que contrata já foi notificada; o Conselheiro Racib, Rosemar, dizendo que o HU está e sempre estará buscando benefícios para melhorar a qualidade 
perguntou qual empresa era responsável; o Conselheiro Professor Rosemar José Hall, respondeu dos serviços prestados, salientando ainda a importância do aval do conselho para validar todo o 
ser a empresa LCA. A Plenária indagou do Conselheiro Professor Rosemar José Hall, que processo, conforme solicitação da CIB, que remeteu a discussão e aprovação para o conselho. Se 
conforme lei, a paciente tem direito a acompanhante e a médica não deve exigir isso (que não irá fez ainda solidário as palavras da conselheira e acadêmica Débora no que diz respeito a busca 
atender na companhia de sua filha); Que a médica assuma a responsabilidade do problema; O incessante de recursos para oferecer aos formandos especialidades de residências médica e com a 
Conselheiro Racib solicitou que se fizesse levantamento de dados junto à empresa; O Presidente do construção do instituto da Mulher e da Criança contribuiria e muito na oferta. Destacou ainda a 
CMS – Sr. João Alves de Souza exemplificou o caso do Conselheiro Arlindo Aparecido Maurício – ampliação do atendimento que o HU estará fornecendo e quanto ao custeio acredita ainda que 
membro deste Conselho, que foi desrespeitado por Profissionais de Saúde e que isso tem que ter um atualmente o MEC é responsável por 70% dos investimentos e que o Ministério da Saúde é 
basta, pois todos estamos em prol da vida e do respeito à pessoa humana. O Conselheiro Dr. responsável por 30%, mas informou aos presentes que existe uma discussão no governo federal 
Demétrius disse que o Conselheiro Professor Rosemar José Hall – Diretor Administrativo do HU, para que as responsabilidades sejam igualitárias. Disse também que atualmente o HU atende 40% 
deveria ter conversado com a profissional uma vez que a mesma é contratada da UFGD como do SUS e que os outros 60% são divididos entre as outras unidades de dourados e que a previsão de 
funcionária; a Conselheira Rosimar solicitou que o caso seja resolvido o mais rápido possível, pois investimento para o ano de 2010 é de 10 milhões de reais, e se solidarizou com o conselheiro 
apesar de tratar de saúde, ressalte-se que o caso é a perda de visão que a paciente está tendo e Demetrius que acha importante a discussão ampla do futuro do custeio da estrutura, onde todos 
aguarda as lentes e cirurgia para resolver o caso; O Conselheiro Eduardo, disse que o sistema de devem participar. A conselheira Silvia Bosso justificou a ausência do Secretário de Saúde Mário 
saúde precisa fazer planejamento sério e que o mais grave de tudo isso é não deixar que o paciente Eduardo Rocha, dizendo que o mesmo se encontrava em reunião com os prestadores de serviços 
aguarde por tanto tempo assim e venha a perder sua saúde; A Conselheira Rosimar propôs que para definir a oferta de novos serviços e também se mostrou favorável ao projeto informando que a 
convocasse a profissional a respeito; O Presidente do CMS – Sr. João Alves de Souza propôs que o questão do financiamento é posterior a aprovação com a participação de toda a sociedade. O 
Conselheiro Professor Rosemar José Hall – Diretor Administrativo do HU, conforme já entabulado conselheiro Racib, disse que o momento é uma decisão técnica somente, no sentido da importância 
pelo Conselheiro Dr. Demétrius, que desse o passo via administrativo e logo a Comissão conforme do projeto para o futuro de Dourados, pois em momento oportuno, outros conselheiros estariam 
endoçado pelo Conselheiro Joel, para acompanhamento do caso. Em seguida, foi apresentado o fazendo a discussão sobre o financiamento, ainda relatou que independentemente do fórum que 
Orçamento 2010 pela servidora Paloma Gancedo da Secretaria Municipal de Saúde; o Conselheiro representa, é uma grande avanço o projeto, pois estamos pensando no futuro de nossos filhos e 
Professor Rosemar José Hall indagou o por quê todos os hospitais não recebem orçamento de netos, garantindo assim melhores condições de atendimento. Ainda relatou a importância do nosso 
recurso e só aparece o HU e HM? Logo o Conselheiro Eduardo indagou: mesmo sendo rescindido o posicionamento, pois a CIB recomendou a aprovação no conselho e é de competência do 
contrato com o Hospital Evangélico, assim mesmo o HE será reformado? A Dra. Piva – Gerente ----conselheiro de saúde, definir diretriz e critérios operacionais relativos à localização e ao tipo de 
---da SEMS, respondeu: Sim. O Projeto é de 2007 e o HE não ficará no prejuízo. Está legalizado unidades prestadoras de serviços de saúde seja público ou privada, no âmbito do SUS e informou 
junto ao Ministério da Saúde; após dirimidas as dúvidas e respondidas às perguntas; foi proposto a também que a lei 8.080 prevê que os serviços de saúde sejam preferencialmente ofertados por 
aprovação do Orçamento 2010 e apoiado, sendo aprovado por unanimidade. Posteriormente, o Dr. entidades educacionais, caso não exista por entidades filantrópicas e não havendo nenhuma aí sim 
Marcelo Delassandro – Auditor/Advogado da SEMS, fez apresentação da equipe que faz parte do a iniciativa privada. Disse também que os custos de construções de unidades hospitalares não se 
chamamento público, sendo: Dr. Marcelo Delessandro - Presidente da Comissão de Chamada devem comparar com os custos de construção civil devido as suas peculiaridades e normas de 
Pública, Dra. Silvia Dias de Lima Caiçara – Vice-Presidente da Comissão de Chamada Pública; segurança que devem ser seguidas. A conselheira Rozemar se manifestou dizendo da importância, 
Membros (as) Titulares: Dra. Denise da Silva Gualhanome Nemirovsky; Dra. Maria Piva Fujino, pois sendo ela mãe e mulher, o projeto será a conquista por milhares de mulheres, principalmente o 
Orlando Conceição Malheiros, Rosane Aparecida Fritzen, D´Sampaio Ferraz e Tereza Aparecida respeito no atendimento e ainda irá evitar muitos problemas de saúde decorrente de serviços de 
da Silva; Membros Suplentes: Eder Luiz Silva Dan, Suzana Vermieiro Machado e Paloma saúde prestados precariamente, se colocando favorável ao projeto também. Quando questionado o 
Gancedo. Fez a explanação de como funciona essa Comissão e qual o objetivo da Comissão; conselheiro Demetrius sobre a demissão de vários médicos o mesmo respondeu ao questionamento 
Acrescentou ainda que a Comissão tem por objetivo avaliar a necessidade de complementar a rede dizendo que a demissão ocorreu por questões salariais e ainda o conselheiro aproveitou a 
pública de saúde. O Dr. Marcelo Delessandro - Auditor/Advogado da SEMS, disse que será feita oportunidade para informar que todos os procedimentos que o Hospital Evangélico realiza são 
avaliação de cada prestador, pois o município contratará apenas a quem atender aos critérios; Nessa públicos e estão a disposição dos interessados na prestação de contas. Ainda disse que o 
oportunidade o Dr. Marcelo Delessandro, fez apresentação de tabelas complementar, para ser investimento do MEC em Dourados não atinge os 40% e que em outras regiões atingem os 70%. A 
apreciado pela Plenária do CMS, para análise, discussão e aprovação, cuja tabela trará um saldo conselheira Silvia Bosso informou que teria que deixar a reunião, pois a secretaria estava 
economizador aos cofres públicos de R$ 739.462,99 (setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e chamando. O Presidente João informou ao plenário que após o pronunciamento da conselheira 
sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), pois tal tabela estava com valores balanceados, Iracema estará encerrada a discussão e será encaminhado o processo de votação. A conselheira 
para que todas as empresas participem dessa compra, desafogando o serviço público de saúde, que Iracema, disse que sempre que os projetos apresentados melhorar a condição da qualidade dos 
tanto precisa dessa atenção por parte da SEMS; O Dr. Marcelo disse que a Dra. Silvia Dias de Lima serviços prestados será sempre favorável e ainda aproveitou a oportunidade para parabenizar o 
Caiçara, está com todos os valores orçados, devidamente protocolados, entretanto, não adianta autor da emenda que viabilizou a liberação dos 13 milhões para o início da construção de um sonho 
colocar os valores da tabela SUS, e, os valores complementares, sendo aceitos pelas empresas, de todas as mulheres douradenses. Com o encerramento da discussão, o Presidente encaminhou a 
seria a saída emergencial do caso. A Dra. Maria Piva pediu que destacasse de que os votação, pedindo ao plenário para se manifestar, momento em que o conselheiro Demetrius 
Conselheiros/membros dos Convênios comparecessem, entretanto, não compareceram e que tal colocou uma proposta de que fosse aprovado com a condição de que o custeio seja feito com novos 
solicitação foi feito através do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, que por sua vez 
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repassou tal atribuição para o devido chamamento, para atenderem tal convocação, porém não 02 (dois) Conselheiros para fazer parte do Comitê Municipal de Combate à Dengue (criado pelo 
compareceram, apenas o Conselheiro Nelson, justificou tal ausência, os demais permaneceram em Decreto 467 de 08.setembro.2009), que deveria ter sido indicado impreterivelmente até o dia 
silêncio, pois Fátima da Cruz – Secretária Executiva, respondeu que o número do telefone de 20.10.09, registrando que o ofício foi recebido dia 20.10.09 e a reunião da Ordinária no dia 
muitos não atendiam, entravam em caixas de mensagens,o outros não se encontravam, etc...; 21.10.09, razão pela qual a indicação vai posterior à data, como de fato a Plenária indicou os 
Fátima elogiou a atitude do Conselheiro Nelson que assumiu a sua ausência na Comissão de Conselheiros – Eduardo Arteiro Marcondes e Joel Martins da Silva, observando que se tivesse sido 
Convênio a qual foi nomeado; A Conselheira Maria Francisca disse que as convocações para enviado com mais antecipação, já teria a sido indicado em prazo razoável por ocasião de Reunião 
reuniões de Comissão de Convênios ou outro fim, seja feito por escrito e não por telefone: O Extraordinária próxima passada. O Conselheiro Eduardo Arteiro Marcondes manifesta nota de 
Presidente do Conselho deixou bem claro que uma ligação telefônica ou uma correspondência repúdio contra a SEMS, pelo atraso na entrega de ofícios e convites ao CMS. O Presidente do CMS, 
expedida, tem a mesma valia, a menos que a palavra do Conselheiro não tem validade nenhuma, anunciou à Plenária que recebeu cópia dos relatórios de auditoria sob nº 8340 do Hospital da Vida, 
pois o que vale é a palavra entre o emissor e receptor e de que a comunicação foi devidamente Hospital da Mulher e Secretaria Municipal de Saúde, encaminhados através dos ofícios 
realizada e a mensagem foi transmitida e de que nada vale colocar no papel tal convocação ou outro SEAUD/MS/MS 240/09, cuja auditoria realizada no período entre 19/07/09 a 01/08/09. O 
assunto, se o Conselheiro assim não comparece ou não responda ao fim a que se propõe cada Presidente do CMS, vai enviar cópias aos fóruns para conhecimento também. O Secretário 
objetivo, ou uma solicitação, convocação ou outro, não tem validade por telefone? A quem ponto Municipal de Saúde – Dr. Mário Eduardo, enviou através do oficio 327/2009, alteração da Tabela 
quer chegar? Fugir da responsabilidade? Pois isso não justifica! Outra apresentação foi que a Dra. aprovado em Plenária em reunião próxima passada, cuja alteração de valores mínimos, mas que 
Denise apresentou a tabela do Sistema re regulação, conhecido como SISREG; Durante a seria necessário, para garantir a compra dos serviços, quanto aos itens: Densitometria Óssea e 
apresentação, foram surgindo perguntas e sanadas as dúvidas e nesse interín, o Conselheiro Mamografia Bilateral, conforme tabela protocolada no CMS em 20/10/09 atravébs do oficio 
Professor Rosemar José Hall indagou da Dra. Denise a respeito das Ultrassonografias de próstatas 327/2009-SEMS (a.) pelo Dr. Mário Eduardo Rocha Silva – Secretário Municipal de Saúde; O 
que estão bloqueadas por causa da Vigilância Sanitária; Logo o Dr. Mário Eduardo – Conselheiro e Secretário Municipal de Saúde justificou tal solicitação, pois que o serviço é de alto custo, e há 
Secretário Municipal de Saúde, esclareceu que houve “um erro” por parte da Vigilância Sanitária e necessidade de realizar este ajuste; Que não alteraria o valor global apresentado anteriormente; 
que já foram liberados os exames em destaque; a Dra. Denise durante sua apresentação trouxe os Que as verbas são especificamente para tabela do SUS, direta do governo Estadual; Foi proposto e 
apontamentos para os exames já realizados, destacando onde há necessidade de aumentar o número apoiado a alteração dos itens encaminhados para apreciação da Plenária do CMS, sendo aprovado 
de prestadores; O Dr. Mário Eduardo acentuou que o SISREG é novo e de ferramenta fundamental, por unanimidade e de cunho plausível. Foi feita inclusão de pauta apresentado pelo Conselheiro 
que estabelece fila com critério; Que para não se tornar uma industria de fazer exames, é preciso ser Agnaldo José, sobre a organização e credenciamento dos Conselheiros para o DIA “D” de 
feita uma orientação e critérios/protocolos médicos para que se farão exame somente para aquele visitação, sem aviso às UBS, cuja proposta foi feita pelo Presidente do Conselho Municipal de 
que realmente necessita; a Conselheira Iracema perguntou qual o tempo de média será a espera para Saúde, no fórum dos Usuários, o que foi proposto e apoiado por unanimidade; A Conselheira 
o atendimento; a Dra. Denise respondeu dizendo que é necessário educar as pessoas, o por quê da Áurea, ressaltou a importância da utilização do crachá, já que os uniformes ainda não foram 
aplicação desse sistema; Que em comparação da Campo Grande-MS, Dourados-MS, encontra-se confeccionados. Em se falando em crachá e visitação, o Conselheiro Eduardo, lembrou ainda a 
bastante atrasado; Que cuida não emplacar o sistema de protocolo; Que a partir do ano que vem respeito da mudança do prédio do Conselho, já decidido em Plenária; O Presidente do Conselho 
(2010), vai ser priorizado essa implantação de protocolo. O Conselheiro Joel, fez uma destaque que disse que já foi visitar vários prédios, juntamente com o funcionário da SEMS, Sr. Anísio e Roney 
até abril de 2008, esteve numa Unidade Básica de Saúde e que foi feita a devolução de 5.000 (cinco do Departamento de Gestão Operacional da SEMS; O Secretario Municipal de Saúde manifestou 
mil) pedidos de exames para a SEMS, mas que nem todas as UBS, atuam igualmente; Que alguns dizendo que está de fato está sendo verificado para a instalação do CMS, que merece um espaço 
pacientes ainda aguardam o seu devido atendimento. Em seguida o Dr. Marcelo disse que cabe maior, mas que está estudado ainda um novo local para a instalação da SEMS,  que também precisa 
primeiro, tem que passar pelo CMS, depois pela Comissão Intergestora Bipartite (CIB) e que não de um novo prédio, dada a impossibilidade de continuar no local onde se encontra e que 
há necessidade de passar pelo MPE, pois já está devidamente claro e com cunho jurídico favorável; dependendo do local, seria reservado uma sala para o CMS, mas que ainda está em processo de 
Pela fala do Dr. Marcelo, o Conselheiro Nelson entendeu que o CMS é obrigado a votar favorável à definição, provavelmente, no antigo prédio do Park Hotel, pois que até o momento, na área central, 
aprovação, o que não concordava se assim fosse, porém, a Dra. Denise esclareceu melhor dizendo não está sendo encontrado um prédio que venha abrigar a SEMS e mais alguns 
que este processo tem que passar pelo CMS, pois é um rito, mesmo se aprovado ou não, para depois departamentos/setores, etc. Antes da apresentação dos Projetos “CAPS INDÍGENA”, “INCLUIR 
seguir para a CIB; Logo o Dr. Mário ponderou dizendo que em razão de estar correndo contra o E ACOLHER” e “PSICOSSICIAL III”, houve uma fala do paciente do CAPS – Sr. Sandro Toledo – 
tempo para promover o desafogamento dos exames, a fim de atender a população Usuária do SUS e Presidente da ASSENDEC, informando que esta Associação faz parte do Controle Social; Que o 
tendo em vista ainda do Parecer Técnico Jurídico, da Comissão, estava patente, claro e respaldado cuidado com a doença mental requer um cuidado mais apurado e que o projeto a ser apresentado 
de que com todo respeito ao MPE, não há necessidade de seu parecer, pois o assunto pautado para sobre o CAPS, dará suporte e mais condições de vida dos pacientes que tanto sofrem em busca de 
aprovação é legítimo, sob pena de estarmos promovendo o engessamento de todo este trabalho, uma vida melhor, apensar das condições em que vivem, ou seja, {a base de medicamentos 
sem necessidade de assim procedermos, mesmo porque a complementação será feita com controlados; O Dr. Mário Eduardo – Secretário Municipal de Saúde fez apresentação inicial do 
Recursos Próprios, sendo vedada outro tipo de recurso para tal fim; O Presidente do CMS, colocou Projeto, que inclusive, tem também sua autoria e com muito orgulho, pois tal projeto faz parte de 
o assunto para votação, já que as discussões restaram bastante exaustivas; O Conselheiro Nelson sua vida e que será um sonho realizado colocar este projeto em prática, sem contar que vai beneficia 
disse que a Tabela complementar traz um sinal de resolução à situação grave que os Usuários do a população indígena; Que com aprovação deste projeto, desafogaria ou acrescentaria ainda mais 
SUS vem passando, mas que propõe seja primeiro, haja uma manifestação do Ministério Público leitos disponíveis aos Usuários, dado o número reduzido de leitos e estrutura do HU; Que os 
Estadual a respeito, depois, voltasse para a Plenária do CMS para a devida apreciação; Em seguida, recursos são do Governo Federal com contrapartida do Estado; Que o projeto traz em seu bojo, a 
houve outra proposta pelo Conselheiro Racib para aprovação nesta reunião, visto que todos os contratação de profissional capacitado para cuidar desta população; Visa ainda reestruturar a 
processos tramitaram com respaldo jurídico, conforme os Advogados/Auditores afirmam família indígena; A Psicóloga Zuleika, participou da apresentação detalhando como funciona e 
publicamente, inclusive, devidamente gravado; Ao final da votação, ficou decidido: 06 (seis) qual a necessidade da implantação deste Projeto; O Dr. Mário Eduardo, disse que a prevenção e os 
Conselheiros favorável à aprovação das Tabelas apresentadas e as propostas, conforme cuidados, é a causa de diminuição de gastos; Que o projeto alcança ainda até a diminuição 
apresentado à Plenária, pois se encontravam satisfeitos com a justificativa e a necessidade, mesmo da criminalidade entre a população indígena, que acabam se tornando delinqüentes urbanos; O 
porque o Secretário Municipal de Saúde deixou bem claro que o respaldo técnico jurídico já foram Conselheiro Joel, disse que na Cartilha do SUS existe todos os direitos da saúde indígena e que é 
emitidos pela própria Comissão de Chamamento Público e que não há problema algum; e 04 urgente o cuidado com o indígena e que façamos valer a lei, pois tudo é válido, se o interesse á 
(quatro) votos do fórum dos Usuários, foram contrários à aprovação nesta reunião e que melhor servir; Que após perguntas, o Dr. Mário respondeu que de inicio será instalado o CAPS I, de 
aguardassem primeiro um parecer do MPE, para melhor respaldo, para não sofrerem eventual porte menor, mas que certamente será alcançado o objetivo proposto; Que às perguntas da 
processo por parte do MPE, futuramente. A Plenária solicita a participação do MPE/10ª. Conselheira Maria Francisca, o Conselheiro e Secretário Municipal de Saúde respondeu que: O 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA no processo de inexigibilidade e credencial. Nada mais havendo a CAPS é ambulatorial; Haverá um médico Clínico no local; Que a psiquiatria será suporte à 
tratar, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde encerrou-se à reunião às 17h51. Eu, distância; Que haverá treinamento e capacitação a esses funcionários; Que às perguntas do 
_________ Sílvia Regina Nascimento Salgueiro – Secretária Ad´hoc, que lavrei e subscrevi. Eu, Conselheiro Professor Rosemar José Hall, que os recursos estão previstos e a gestão e da SEMS; 
___________ - João Alves de Souza – Presidente do Conselho Municipal de Saúde, que assina com Que está aprovado no plano plurianual; Que satisfeitas às perguntas, foi proposto e apoiado, sendo 
os (as) demais Conselheiros (as). aprovado por unanimidade. O próximo projeto é o “Incluir e Acolher”, apresentado de inicio pela 

Enfermeira Cláudia e Terezinha; Que resolverá na questão da demora do paciente; Que a demora 
hoje, chega a 4 (quatro) meses; O Dr. Mário Eduardo – Secretário Municipal de Saúde, respondeu 
às perguntas, explicando o que é o CAPS, qual a função, como é formada a equipe; Que às 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Dourados-MS, número 13 (treze), perguntas do Conselheiro Professor Rosemar José Hall, respondeu que: O CAPS I é para transtorno 
realizada dia 21 (vinte e um) de outubro de 2009, com início às 15h15. Que após determinado à mental, dependente químico e álcool; O Dr. Mário Eduardo disse que o CAPS II, CAPS Infantil, 
Secretária do Conselho – Silvia Regina Salgueiro, para chamada de presença de Conselheiros, o são de diferente níveis de complexidade; Que cada CAPS possui uma verba diferenciada; Que o 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Sr. João Alves de Souza verificou a presença de 12 objetivo geral do Projeto CAPS em tela é reestruturar a rede da saúde mental; Que possui transporte 
(doze) Conselheiros Titulares, dando “quorum”, procedendo a abertura da reunião; Não houve ao paciente usuário; Que cada funcionário tem sobre seu salário base, 50% (cinqüenta) por cento de 
leitura de atas anteriores. Foi incluída na pauta a questão da Eleição do Conselho Gestor; A Gerente gratificação, para evitar migrações; Que o CAPS III não seda o paciente, não prende, não força sua 
do Núcleo de Gestão Participativa da Secretaria Municipal de Saúde – Andréia Bondezan, disse permanência; O Conselheiro Professor Rosemar José Hall, disse que o projeto venha a atender a 
que apurando melhor a questão da Eleição do Conselho Gestor, mesmo ante a decisão proferida em integralidade dos pacientes, pois o HU não tem estrutura para separar atendimento; O Dr. Mário 
Plenária deste CMS em reunião anterior de que a Eleição ficaria para o ano vindouro, pois que Eduardo, disse que a demanda da psiquiatria é alta e para usufruir da integralidade é necessário a 
conforme o Conselheiro Racib, informou que o tempo seria muito curto para tal realização, pois aprovação deste projeto; Que as Estratégia Saúde da Família “ESF”, deveriam tratar os primeiros 
que as urnas teriam um prazo de 120 (cento e vinte) dias de antecedência para solicitação; A sintomas e que o médico das ESF deveriam fazer esse primeiro atendimento, mas acabam por não 
Diretora do NGP/SEM junto com o Presidente do CMS e Comissão de Conselho Gestor, tiveram a fazer; Que após exaustivas discussões, foi proposto e houve apoio à proposta, que foi aprovado por 
resposta do Cartório Eleitoral da 18ª. Zona Eleitoral, sobre a possibilidade na cedência das urnas, 11 (onze) votos, pois o Conselheiro Professor Rosemar José Hall, se absteve do voto. Já o Projeto 
porém, as de lonas, num prazo máximo de 15 (quinze) dias, inclusive, com cabines, porém vale Psicossocial III, é praticamente de tudo o que foi apresentado em termos de sua finalidade, já com 
ressaltar que as urnas eletrônicas é que exigem o prazo de 120 (cento e vinte) dias; Que o fato de tamanha apresentação; O Dr. Mário Eduardo disse que não há local para implantação desse 
estar retomando o assunto telado, versa justamente pela possibilidade remota de estar realizando as Programa, mas se aprovado, vai ser encaminhado para a CIB, a fim de credenciar verbas; Foi 
Eleições do Conselho Gestor ainda este ano, com probabilidade de período eleitoral na primeira proposto e apoiado, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do 
quinzena de dezembro; A Gerente do NGP/SEMS, Comissão e Plenária, chegaram a um consenso Conselho Municipal de Saúde encerrou-se à reunião às 17h15. Eu, _________ Sílvia Regina 
de que o ano que vem corre o risco de não poder realizar tal Eleição, apesar de ser Eleição Estadual; Nascimento Salgueiro – Secretária Ad´hoc, que lavrei e subscrevi. Eu, ___________ - João Alves 
É válido registrar que o Conselheiro Joel, em sua fala disse por experiência em outra gestão, como de Souza – Presidente do Conselho Municipal de Saúde, que assina com os (as) demais 
Conselheiro, o prazo de 60 (sessenta) dias é suficiente para implantar os Conselhos Gestor, pois Conselheiros (as).
isso favorece as Unidades de Saúde, sugerindo que a Plenária dê autonomia total à Comissão pára 
escolher, indicar, enfim, fazer o que de direito para o que for necessário, conforme finalidade; 
Diante dos fatos e com respeito à decisão tomada em Plenária anterior, o Presidente do CMS – Sr. 
João Alves de Souza, solicitou que a Plenária revesse tal decisão, no sentido de desconsiderar Ata nº. 14 da Reunião Extraordinária do dia seis de novembro de dois mil e nove (06.11.2009, às 
àquela decisão, o que foi proposto pelo Conselheiro Rev. Beijamim propondo a revogação da 15h25). O Presidente determinou à Secretária do Conselho que se fizesse a chamada; Que após 
decisão anterior para favorecer os Usuários do SUS, recebendo apoio, o que de fato foi revogado, chamada, constatou o numero suficiente para realização da reunião, dando quórum. 
conforme decisão unânime da Plenária do CMS; O Presidente do CMS, propôs que a Eleição EXPEDIENTE DO DIA: Leituras de atas anteriores. INFORMES: Ofício 04/2009 do Centro de 
aconteça ainda este ano, somando os esforços e o empenho emanado pelo NGP/SEMS, Comissão Controle de Zoonoses (CCZ) (a.) por Sebastião Marcondes, solicitando inclusão e pauta nas 
de Conselho Gestor, Secretaria de Governo do município (SEGOV) que para este ato está sendo Reuniões Ordinárias, para apresentação das programações e as atividades desenvolvidas em 
representado pelo Sr. Thiago, enfim, será um ganho sem tamanho, o que foi apoiado e decidido por controle de Vetore, Aedes Aegypti, transmissor da dengue e febre amarela em nosso município, 
unanimidade pela Plenária do CMS, levando em consideração novas probabilidades para a como também apresentar a estratégia para o desenvolvimento das ações no próximo verão para que 
realização da Eleição do Conselho Gestor ainda este ano; A Plenária entendeu ainda que a o Conselho Municipal de Saúde acompanhe mês e mês a respeito do assunto; Ofício nº 11/2009 do 
Comissão e o Presidente do CMS, tenham Plenos Poderes, para não depender novamente da Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), comunicando que breve será 
Plenária, haja vista não haver tanto tempo hábil assim, facilitando para todos os envolvidos essa disponibilizado 20 (vinte) vagas entre Dourados e Macro-Regional, para que, através de edital, 
prerrogativa; O Conselheiro Pedro Alves, manifestou preocupação quanto a divulgação que pelo critério de seleção, sobre implantação do Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador e 
antecede este trabalho tão importante; Que todos sejam informados da melhor forma possível; Que Ecologia Humana a Distância, expedido pela Coordenadora do CEREST/DDOS; A Associação do 
haja material necessário para divulgação e que haja acesso a todos os meios de comunicação; A Alecrim, está convidando o Conselho Municipal de Saúde, para o III Encontro Anual das Famílias 
diretora do NGP/SEMS e Comissão, manifestaram que haverá sim divulgação plena dando de Pessoas com Deficiências Múltiplas, no dia 08 de novembro de 2009, na Chácara Recreativa do 
cobertura a todos os trabalhos realizados, para que a população, servidores e interessados em geral, SIMTED – Parque das Nações II Plano; Relatório de Assessoria Técnica lavrado pela Sr. Joel Sadi 
possam participar deste tão importante trabalho, para o fortalecimento do SUS e controle social, Dutra Nunes – Assessor de Planejamento – ASPLAN/PN-DST/Aids a respeito do Programa 
que pelo levantamento realizado pelo Presidente do CMS, os Conselhos Gestores não vinham Municipal de DST/Aids e Hepatites Virais de Dourados-MS. Em seu relatório diz que realizou 
funcionando, como deveria ser desde 2003, sendo um dos motivos o por quê da Saúde de reunião no dia 17.09.2009, como de fato realizou, com a Coordenadora do citado Programa, Sra. 
Dourados-MS encontrar-se na situação em que ela está. Foi recebido o ofício 064/2009 do Berenice de Oliveira Machado Souza, Dr. Mário Eduardo Rocha Silva – Secretário Municipal de 
Programa Municipal de DST/AIDS, convidando para participar e fazer propostas a fim de ser Saúde, Sr. João Alves de Souza – Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Paloma Gancedo – 
inserido no PAM 2010; Foi recebido ofício circular nº 212/2009/SEGOV, solicitando indicação de Técnica do Fundo Municipal de Saúde/SEMS, Sra. Kátia Guenka – Técnica do Programa Estadual 
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de Mato Grosso do Sul, no gabinete do Sr. Secretário, pontuando algumas orientações, a fundo), conforme Portaria 2226 (específica para construção de Unidades de Saúde) e Portaria 
esclarecimentos; Relata também que pediu ao Sr. Secretário Municipal de Saúde apoio e mais 2198 (específica para aquisição de material permanente). O Sr. Mauro – Responsável pelo Setor de 
prioridade ao Programa e mais apoio e atenção a sua Coordenadora e equipe do Programa na Projetos na Secretaria Municipal de Saúde deixou bem claro que não se trata de EMENDA 
implementação das ações/atividades e Metas, pois assim, colabora com a gestão da Secretaria PARLAMENTAR e sim, de um Programa do Ministério da Saúde; Que nenhum Deputado 
Municipal de Saúde e com a gestão da Prefeitura Municipal. Parabenizou o Programa Municipal de apresentou o Projeto, e os projetos referenciados foram apresentados pela Secretaria Municipal de 
DST/Aids na pessoa da Coordenadora – Sra. Berenice que atende com compromisso, ética e saúde, confirmado pelo Secretário Municipal de Saúde – Dr. Mário Eduardo Rocha Silva; Na 
profissionalismo as questões em DST/HIV/Aids, pela sua dedicação e organização dos trabalhos; ocasião o Conselheiro Racib ressaltou que a viabilização dos Recursos são feitas através dos 
Foi relatado ainda que para visar agilização dos trâmites e dos fluxos administrativos e Deputados e que nesse caso o mérito é do Deputado Federal Geraldo Resende, pois cuida ser de 
burocráticos dos processos de aquisições, visando produzir uma melhoria na saúde municipal, Projeto de administração anterior e não desta; em seguida o Dr. Mário Eduardo – Secretário de 
recomendando-se que o Fundo Municipal de Saúde tenha sua própria Comissão de Licitações, Saúde disse que, ainda que os Projetos sejam da administração anterior, o importante é que ele 
assim como realize seus processos de dispensa de licitações até R$ 8.000,00 (oito mil reais), com estava em andamento e que o nome do Deputado só iria “atrapalhar”, engessando o andamento do 
celeridade e oportunidade, e tendo como ordenador de despesas o Sr. Gestor Municipal de Saúde e Projeto e que se trata de Projeto da Secretaria de Saúde; Após discutidos os projetos foram 
que as compras e aquisições devem ser feitas de preferência no comércio do município, visando aprovados por unanimidade, no compromisso de apresentação de planilhas de gastos, o que deixou 
com que os recursos previstos no Plano de Ações e Metas (PAM) anual circulem e tragam também de ser acompanhado dos aludidos projetos. Item e – Após apresentado cópia do procedimento 
benefícios econômicos para o município e que não sejam transferidos para outros município e/ou administrativo sob nº. 25185.029.804/2009-47 da FUNASA, concedendo o retorno ao órgão de 
estados, excetuando-se aqueles bens que não possuem representação ou disponibilidade local ou origem: Secretaria Municipal de Saúde de Dourados-MS – DSEI-MS (Casa de Apoio a Saúde 
que a economicidade seja vantajosa; Que o monitoramento do PAM 2009 está correto, preenchido Indígena de Dourados-MS), o que foi aprovado por unanimidade. Item f – Que na discussão o 
em todos os seus eixos; Que a Coordenação Municipal do Programa Municipal de DST/Aids está Secretário de Saúde –Dr. Mário Eduardo disse que: é favorável ao projeto dada a necessidade de 
de parabéns pelo preenchimento, destacando-se dentre as demais coordenações dos município do qualificação de pessoal para o processo de seleção; O Conselheiro Joel disse que a pessoa tivesse 
Estado que participam da Política do Incentivo e que não preencheram seu monitoramento conhecimento d causa e que fosse de confiança pois que cada um é supervisor de si próprio, mas 
adequadamente. O Presidente do Conselho disse que o Relatório versa mais alguns pontos de que não é contrário à criação em síntese, desde que a pessoa preencha os critérios necessários ao 
orientações e recomendações, conforme cópia a todos os Conselheiros. PAUTA DE DISCUSSÃO citado cargo; O Conselheiro Eduardo Arteiro disse que a experiência dos antigos funcionários 
E DELIBERAÇÃO: 1) Projeto de Implantação e/ou Implementação de Complexo Regulador sirvam de exemplo ao novos servidores, sem desmerecê-los. O Projeto foi aprovado por 
Macro-Região de Dourados-MS; 2) Projeto para informatização e integração entre as Unidades de unanimidade, com posterior encaminhamento à mesa de Negociação, bem como, com elaboração 
Saúde e o Complexo Regulador com aquisição de 1429 equipamentos de informática; 3) Plano de técnica do Decreto pertinente. Ao final, a Conselheira Iracema Tibúrcio ressaltou a importância de 
Ações e Metas (PAM) 2010; 4) Prestação de Contas da SEMS (1º. Semestre) e 5) Capelania capacitação e avaliação desses agentes. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, às 
Hospitalar. Os projetos dos itens 1 e 2 foram apresentados pela Dra. Denise Galhanome da 17h15. Eu, _________ Sílvia Regina Nascimento Salgueiro – Secretária do Conselho, que lavrei e 
Secretaria Municipal de Saúde; Durante a apresentação houve algumas perguntas, que iam sendo subscrevi. Eu, ___________ - João Alves de Souza – Presidente do Conselho Municipal de Saúde, 
respondidas e dirimidas algumas dúvidas a respeito. Já quase ao final da apresentação, houve que assina com os (as) demais Conselheiros (as).
queda de energia elétrica em parte da cidade, prosseguindo a apresentação, sem apresentação de 
slides; O Conselheiro Racib propôs que a estrutura comporte todo sistema e que busque estar de 
acordo com a Portaria do Ministério da Saúde, que regulamenta o Projeto. Que após discutidos, foi 

• Ata nº. 17 da Reunião Extraordinária do dia sete de dezembro de dois mil e nove proposto a aprovação, havendo apoio e deliberaram por unanimidade. Para dar prosseguimento à 
(07.12009, às 08h10). O Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Sr. João Alves de Souza pauta, foi feita a recontagem da Plenária, não dando quorum para continuidade, considerando que 
solicitou à Secretária do Conselho – Silvia Salgueiro Nascimento, para chamada dos Conselheiros os Conselheiros que se retiraram da Plenária, mesmo com justificativa, acabou restando 
conforme lista de presença. Após chamada e em razão de quorum com a presença inicial de 9 (nove) prejudicada a continuidade dos trabalhos, ficando designada uma reunião extraordinária, que ficou 
Conselheiros, dando inicio à reunião. Pauta de Discussão e Deliberação: a) Leitura do ofício decidido para o dia 11.11.2009, às 15h. Houve protesto na Plenária por parte de alguns 
788/09/GAB/SEMS (a.) pelo Dr. Mário Eduardo Rocha Silva – Secretário Municipal de Saúde, representantes que fariam outras apresentações, dizendo que o Conselho tem que ter mais 
datado de 04 de dezembro de 2009, protocolado às 17h da data supra, solicitando Reunião compromisso com a sociedade e levar mais a sério a função de Conselheiro. O Presidente deu total 
Extraordinária aduzindo urgência aos assuntos, considerando tratar de Projeto Lei no. 036 de 01 de apoio à manifestação, pois não podia impedir o público de se manifestar. Nada mais havendo a 
dezembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo a renegociar dívida da Associação beneficente tratar, encerrou-se a reunião às 17h15.
Douradense, entidade mantenedora e administradora do Hospital Evangélico e dá outras 
providências; Projeto de Lei Complementar no. 22 de 01 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a 
estruturação, o funcionamento, criando cargos de provimento efetivo e regulamenta os incentivos 

Ata nº. 15 da Reunião Extraordinária do dia onze de novembro de dois mil e nove (11.11.2009, às financeiros do SAMU e Lei Complementar nº. 22 de 01 de dezembro de 2009, alterando os 
15h20). EXPEDIENTE DO DIA: Não houve leitura da ata anterior pois a Conselheira Silvia dispositivos da lei Complementar no. 137/2008 autorizando a fundação municipal de saúde/HU a 
Salgueiro encontrava-se em Brasília-DF em movimento de sua categoria. PAUTA DE contratar servidores por 24 meses para o funcionamento do HU – prorrogando o prazo para 31 de 
DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO: 1) Plano de Ações e Metas (PAM) 2010; 2) Prestação de Contas dezembro de 2010, que normatiza contratação por tempo determinado na fundação municipal de 
da SEMS (1º. Semestre) e 3) Capelania Hospitalar. O item 1, foi apresentado pela Coordenadora saúde e administração hospitalar de Dourados, estabelecendo a política temporária de Recursos 
Berenice de O. M. Souza – do Programa Municipal de DST/Aids e Hepatites Virais e Rosicléia Humanos, cuja decisão do Conselho deveria ser encaminhado à Secretaria de Governo do 
Alexandre da Silva – Técnica de Saúde do citado Programa, apresentando em slides o PAM 2010; município até às 09h do dia 07.12.09 (data da Reunião Extraordinária). De antemão o Presidente do 
Que durante a apresentação houve questionamento, dúvidas, esclarecimentos, sugestões, dentre Conselho Municipal de Saúde solicitou registro em forma de indignação em desfavor do Secretário 
outros; A Coordenadora respondeu que trabalhou com material que estava em estoque do ano de Municipal de Saúde solicitando urgência e provocando o direito de Reunião Extraordinária, visto 
2008 (devido a poucas ações realizadas) que serviram para a realização de muitas ações neste ano que a cópia das leis e Projeto patente, é datado de 01 de dezembro de 2009 e que deveria então ter 
de 2009, cujas ações realizadas, graças a  Equipe do Programa em referencia, que não mediu sido adiantado o assunto provável, para que convocássemos o Conselho em tempo suficiente 
esforços; Que não foi possível realizar mais ações em razão das trocas de Secretários de Saúde; dos mínimo, caracterizando desrespeito aos membros do Conselho Municipal de Saúde. A indignação 
impasses das licitações, enfim, mas as ações do Programa de certa forma não parou, se bem que veio acompanhada do apoio e indignação também dos Conselheiros Racib e Nelson Salazar e a 
poderia ter feito muito mais, mas houve um avanço nas realização das ações, alcançando a Planária disse que a função do Conselho Municipal de Saúde é ser fiscal das Políticas apresentadas 
população em geral, além do público alvo; Que com o atual Secretário de Saúde houve um avanço à e não fazer o papel do Executivo e Legislativo, sendo os responsáveis pela a aprovação de projetos 
base de diálogo; que as solicitações estão saindo do papel; Que o Secretário está apoiando de fato o e legalidade dos mesmos e que o Conselho não aprova Projetos e sim Políticas. Após leitura da 
Programa; Que o Secretário deu autonomia para o Programa fazer o que tem que ser feito; Que o Pauta, passamos à discussão – Que após discutidos a Plenária do Conselho Municipal de Saúde 
PAM é aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde; Que as ações são realizadas pelo Programa aprovou com a seguinte deliberação: Projeto de Lei nº. 036, de 01 de dezembro de 2009 “Aprovar a 
Municipal de DST/Aids e o ordenador de despesas é o Secretário Municipal de Saúde. O política de renegociação de dívida parcelada mediante as diretrizes do Sistema Único de Saúde e 
Conselheiro Racib propôs que referendasse o Relatório de Assessoria Técnica lavrado pela Sr. Joel normativas contratuais da Caixa Econômica Federal com a Prestadora de Serviços – Associação 
Sadi Dutra Nunes – Assessor de Planejamento – ASPLAN/PN-DST/Aids a respeito do Programa Beneficente Douradense”; Projeto de Lei Complementar nº. 022, de 01 de dezembro de 2009, com 
Municipal de DST/Aids e Hepatites Virais de Dourados-MS, na íntegra, destacando que se fizesse a seguinte deliberação “Aprovação da Política de Concurso Público para Serviços de Atendimento 
registrar quanto ao apontamento feita pelo relator, que a Secretaria Municipal de Saúde deve Móvel de Urgências, com publicação do edital até 31/12/2009”; Lei Complementar nº. 022, de 01 
contratar um especialista em administração orçamentária e financeira, e  um técnico para digitação de dezembro de 2009, com s seguinte deliberação: “Aprovar a política da prorrogação da 
e apoio na informática da coordenação, visando a realização dos controles internos e a abertura e o contratação de servidores pelo prazo determinado de 12 (doze) meses, tendo como prazo final de 
acompanhamento dos processos de aquisições. Foi solicitado ainda dados comparativos para ter 31/10/2010, mediante publicação de edital do Concurso até março de 2010 e realização das provas 
idéia do avanço alcançado pelo Programa e que o Conselho possa ter essas informações que são de até 30/06/2010 e Convocação até 30/11/2010”. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião 
muita importância; Houve proposta para aprovação e apoiado, sendo aprovado por unanimidade. às 10h35. Eu, _________ Sílvia Regina Nascimento Salgueiro – Secretária do Conselho, que lavrei 
Quanto ao item 2 (Prestação de Contas da SEMS), foi designado para outra reunião, em razão de e subscrevi. Eu, ___________ - João Alves de Souza – Presidente do Conselho Municipal de 
pendência de informações e repasse aos fóruns para posterior apreciação da Plenária do CMS; Saúde, que assina com os (as) demais Conselheiros (as).
Quanto ao item 3 (Capelania Hospitalar), foi solicitado pelo Conselheiro Nelson Moreira Salazar, 
propondo que se tenha um parecer técnico jurídico da SEMS, para posterior analise definitivo pela 
Plenária do Conselho; Que em discussão o Conselheiro Racib já manifestou dizendo que é de 

Ata nº. 18 da Reunião Ordinária do dia dezesseis de dezembro de dois mil e nove (16/12/2009, às 15 parecer favorável a aprovação, mas que não vai concordar se vir com parecer contrário da SEMS; O 
horas)O presidente do Conselho Municipal de Saúde – Sr. João Alves de Souza solicitou à Conselheiro Nelson protestou, com apoio à proposta, a Plenária decidiu por unanimidade em se 
secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde que realizasse a chamada dos conselheiros fazer a solicitação de Parecer Jurídico da SEMS. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se às 17h25.
de saúde onde estavam presentes os Conselheiros: Nelson Moreira Salazar, João Alves de Souza, 
Pedro Alves de Lima, Áurea Florêncio de Ávila, Maria Batista de Souza, Rosimar Aparecida de 
Lima Gomes, Iracema Pereira Tibúrcio, Arlindo Aparecido Maurício, Maria Francisca de Oliveira, 

Ata nº. 16 da Reunião Ordinária do dia dezoito de novembro de dois mil e nove (18.11.2009, às Racib Panage Harb, Eder Luiz Silva Dan, Rosemar José Hall e Benjamin Benedito Bernardes. 
15h25). O Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Sr. João Alves de Souza solicitou à Confirmou-se o quórum dando inicio à reunião com a leitura das atas anteriores, o que após lido, foi 
Secretária do Conselho – Silvia Salgueiro Nascimento, para chamada dos Conselheiros conforme APROVADA POR UNANIMIDADE e posteriormente, à leitura do EXPEDIENTE DO DIA. 
lista de presença. após chamada e em razão de quorum deu inicio à reunião. Expediente do Dia: INFORMES: 1 - Ofício recebido do HU/Dourados-MAS, nº. 383/2009/DAP/HU-UFGD 
Leitura da ata anterior e Leitura da Pauta de Discussão e Deliberação: a) mudança do CEO II para o informando sobre prazo de leitos para o devido funcionamento; 2 - Oficio expedido sob nº. 
CEO III; b) Termo Aditivo de pactuação entre FUNASA e Prefeitura Municipal de Dourados-MS; 319/2009 do Conselho Municipal de Saúde (CMS) à DINEFRO CLÍNICA RENAL LTDA – em 
c) Nota técnica sobre Projeto Capelania Hospitalar (Hospital da Vida e Hospital da Mulher); d) Dourados-MS solicitando informações quanto aos serviços de Hemodiálise e Transplantes 
Proposta de Projetos: 1) Proposta de Construção de Unidade Básica de Saúde para substituir as realizados, com as seguintes perguntas: a) Qual a capacidade para atendimento de serviços de 
Unidades de Saúde que encontram-se alugadas; 2) Proposta de Projeto para aquisição de hemodiálise nessa Clínica; b) Qual o número de pacientes que estão utilizando este tipo de serviço 
equipamento e material permanente para Unidade Básica de Saúde (UBS) nos: Residencial (de Dourados) e quantos pacientes estão utilizando esse tipo de serviço que é (da região); c) 
Continental, Residencial Oliveira II, Jardim Guaicurus e Altos do Indaiá; e) Remoção de servidor Quantos profissionais atendem esses serviços (equipe); d) Quantos pacientes mês estão sendo 
ao órgão de origem; f) – Criação de Cargo de Chefe de Equipe para Controle de Vetores do CCZ de encaminhados para o serviço de transplante e qual a cidade que realiza este tipo de procedimento; 
Dourados-MS, conforme ofício nº. 282/2009/SINSEMD. Feita a leitura da atas anteriores nº. 14 e e) Se não consegue atender a demanda, quais as providências que estão sendo tomada para solução 
15, foi aprovada por unanimidade. Referente o item a - A Enfermeira Janaína Ferreira Furtado ou minimização do caso. PAUTA DE DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO: A) - AUMENTO DE 
Pelissaro – Gerente de Núcleo de Saúde Bucal, através do ofício 34/2009, esteve presente na SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE, B) - CREDENCIAMENTO DO HOSPITAL 
Reunião e esclareceu o lapso por deixar de constar como CEO III, aduzindo que na época em que UNIVERSITÁRIO DE DOURADOS-MS, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE. C) - 
mudou o CEO II de endereço, deixou de aprovar a mudança de categoria, ou seja, de CEO II para PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 24, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009 (EXCLUSÃO 
CEO III, o que foi aprovado por unanimidade; item b – Após discutidos, a Plenária achou por bem DAS VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES 
solicitar a cópia do Termo de Pactuação que celebraram entre FUNASA e o Município de PÚBLICOS MUNICIPAIS), D) - TERMO ADITIVO DE PACTUAÇÃO – SEMS COM A 
Dourados-MS, para observar se houve alteração. A Plenária solicitou ainda a relação de ONGS FUNASA. E) - CREDENCIAMENTO DE PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS NO HU, F) 
(Organizações não governamentais) que atuam no pólo. Item c – Foi feita a leitura da Nota Técnica - CEDÊNCIA DE SERVIDOR DA SEMS PARA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, COM 
emitida pelo Dr. Marcelo Delessandro Viana de Carvalho – Auditor Jurídico de Serviço de Saúde LOTAÇÃO EM DOURADOS-MS; INCLUSÃO DE PAUTA DE URGÊNCIA: G) - CASO DO 
da Secretaria Municipal de Saúde, aduzindo que o cargo de capelania não está previsto no quadro PACIENTE RANULFO CORREA DO NASCIMENTO, cuja pauta aprovada pela Plenária. Foi 
de serviços de Secretaria Municipal de Saúde; O Dr. Mário Eduardo Rocha Silva – Secretário de constatado a presença do Dr. Antonio Pedro – Médico - Coordenador de transplantes do Hospital 
Saúde e Conselheiro afirmou que deveria ser permitida a criação desse cargo (Capelania) a nível Universitário - HU, do Conselheiro José Feliciano e Paiva – Presidente da RENASSUL 
médio/superior; A Plenária decidiu aprovar por unanimidade, o Projeto mediante a criação de Lei (Associação dos doentes renais-crônicos e transplantados de Dourados e região), do Sr. Donizete 
Municipal para o cargo de Capelania; Que seja encaminhado à mesa de negociação. Item d – As de Araujo da FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), do Sr. Natalino Rocha da FUNASA, do Sr. 
propostas constantes dos Projetos para construção de Unidades Básicas de Saúde, bem como, Jose Wilson da FUNASA, do Sr. David Martins – representante do Deputado Federal Marçal Filho, 
aquisição de materiais permanentes, serão adquiridos com recursos do Ministério da Saúde (fundo do Sr. Auro Cesar Calmar - representante do Deputado Estadual Zé Teixeira e do Sr. Chaguinha 
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Medeiros - representante do Deputado Estadual Zé Teixeira. O Conselheiro Racib representa o relata que o que está deixando ele indignado é que houve uma época em que o Estado de Mato 
Deputado Federal Geraldo Resende por ser assessor do mesmo. O conselheiro Racib solicita que Grosso do Sul já foi o 3º (terceiro) em número de transplantes no Brasil e hoje este serviço está 
conste em ata a sua indignação devido ao fato de que o Secretário Municipal de Saúde “mentiu” parado no Estado; Refere que na época em que o governador era um contador o serviço era melhor, 
quando oficiou a este Conselho através do ofício 788/09/GAB/SEMS datado de 04/12/09, e hoje, quando o governador é médico o serviço de transplantes e de hemodiálise está insuficiente 
protocolado às 17h., dizendo que a decisão do Conselho sobre os Projetos de Lei nº. 036, de 01 de para atender os pacientes que necessitam deste serviços; Acrescenta que o Dr. Antonio Pedro – 
dezembro de 2009, Projeto de Lei Complementar nº. 022, de 01 de dezembro de 2009, Lei Médico é o único que luta em favor dos pacientes renais crônicos no HU de Dourados-MS. O 
Complementar nº. 022, de 01 de dezembro de 2009, deveria ser encaminhada até o dia 07.12.09, conselheiro Racib deixa registrado que não gosta de citar atos políticos, pois no caso do Deputado 
para a Secretaria Municipal de Governo e que entraria em pauta na mesma data (07.12.09), na Federal Geraldo Resende foi eleito pelos 78 (setenta e oito) municípios do Estado e que tem que 
Câmara Municipal de Dourados-MS, a tarde, para votação o que não aconteceu; Que a Secretaria lutar pelos 78 municípios. A conselheira Áurea deixa registrado que solicita que o Conselho 
Municipal de Saúde comprove tais encaminhamentos antes do Conselho Municipal de Saúde Municipal de Saúde sugira ao Dr. Antonio Pedro que o mesmo não deixe esta luta em apoio dos 
convocar as reuniões; Que dado a isso, o Conselheiro Racib propôs MOÇÃO DE REPÚDIO em pacientes renais crônicos, logo teve o apoio da plenária deste Conselho de Municipal de Saúde. O 
desfavor do Secretário Municipal de Saúde – Dr. Mário Eduardo Rocha Silva por este tipo de Presidente do Conselho Municipal de Saúde propôs MOÇÃO DE APOIO E AGRADECIMENTO 
atitude – o que teve apoio e foi aprovado por UNANIMIDADE PELA PLENÁRIA DO pelos serviços prestados – o que faz até a presente data, pois é mais do que justo reconhecer o 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. O Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Sr. João trabalho do Dr. Antonio Pedro frente aos pacientes que tanto necessitam desses serviços e que o Dr. 
Alves de Souza recebeu o recebimento de oficio nº. 383/2009/DAP/HU-UFGD do HU de Antonio Pedro o faz como ser humano, além do profissionalismo e ética acima de tudo, o que vem 
04.12.2009, aduzindo em suma que, o prazo previsto para instalação dos Leitos de UTI se não sendo comprovado, não deixando dúvida nenhuma; Com apoio a Plenária do Conselho Municipal 
houve qualquer entrave, é de 60 (sessenta) dias, e o recebimento do ofício da Clínica do Rim de de Saúde APROVOU POR UNANIMIDADE. O Sr. Antonio Dantas Pereira diz que é paciente 
Dourados-MS, em razão do oficio 319/2009/CMSD, que passa a ler os tópicos de mais destaque: renal crônico, e que está aguardando para ser transplantado e deixa também sua indignação quanto 
Que Dourados já deveria ter outro centro de Nefrologia, como referência o Hospital Universitário, a falta de serviços de transplantes no Estado. A Sra. Jandira – Presidente da Associação de Mulheres 
sendo que o mesmo já foi aprovado por este Conselho e Gestor do Sistema Único de Saúde (SUS) de Dourados-MS relata que a situação é grave e que ela esteve em visita em um bairro de Dourados 
há aproximadamente 02 (dois) anos; Que a solução está no credenciamento Centro de referência de e que tem dois pacientes com bolsa de colostomia e que a unidade de saúde do bairro não tem 
Nefrologia do Hospital Universitário com urgência; Que a capacidade de atendimento na Clínica material de curativo para estes pacientes; O conselheiro Pedro Alves de Lima pede que este 
do Rim em condições normais é: 90 pacientes hemodiálise e 30 pacientes CAPD/DPA; Que atende conselho faça mais visitas as unidades de saúde para verificar estes problemas mais de perto. B) - 
67 pacientes de Dourados-MS e 68 da Região até 16.12.09; Que a equipe multiprofissional da CREDENCIAMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE DOURADOS-MS, PARA 
Clínica do Rim é composta por: 3 médicos nefrologistas – 02 enfermeiras – 1 psicóloga – 1 REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE: Este item foi contemplado com o item anterior, e 
nutricionista – 2 técnicos de manutenção – 2 serviços gerais – 3 administrativo – 10 técnicos de APROVADO pela Plenária do Conselho por UNANIMIDADE o credenciamento do Hospital 
enfermagem – 10 auxiliar de enfermagem; Que todos os pacientes que iniciam o tratamento e que Universitário; APROVADO ainda por UNANIMIDADE, os serviços necessários para atender a 
não apresentam contra indicação médica são encaminhados para transplante para o serviço de demanda em face do aumento de serviços de hemodiálise. C) PROJETO DE LEI N. 24 DE 04 DE 
referência Hospital Santa Casa de Campo Grande-MS; Que a clínica apresenta dificuldades DEZEMBRO DE 2009 – trata sobre as verbas de caráter indenizatório da Prefeitura Municipal de 
técnicas em função da adequação de mão-de-obra qualificada para este período elevando a uma Dourados-MS pagos a servidores. O conselheiro Rosemar José Hall relata que este Projeto vem pra 
sobrecarga dos funcionários, onerando a clínica com horas-extras e dificuldades na evolução dos sanar o problema do pagamento de vencimentos dos profissionais de Saúde que recebem um valor 
pacientes contrariando a filosofia de atendimento proposta pela Clínica do Rim; Que alerta o maior que o prefeito municipal, onde acontece de vários médicos receberem valores maiores por 
Hospital Evangélico; Secretaria de Saúde; Conselho Municipal de Saúde do risco da demora e da terem feito plantões e que o HU também passa por problemas assim, pois muitas vezes não tem a 
urgência na criação do Centro Terapia Renal no Hospital Universitário, inclusive com quantidade de profissionais ideal e assim um profissional tem que fazer plantões para não 
transferências dos pacientes hoje dialisando no terceiro turno o que viabilizaria o Hospital prejudicar o atendimento. O conselheiro Racib faz um encaminhamento para que a Plenária do 
Universitário e devolveria o equilíbrio entre oferta e demanda em Dourados e região e passando a Conselho Municipal de Saúde aprecie a proposta de envio à Prefeitura Municipal de Dourados-MS 
mesma a funcionar em dois turnos, diminuindo assim todos os riscos inerentes à sobrecarga e ao para que esta “crie uma política salarial que venha atender os interesses de todos os servidores 
stress que tanto prejudica o ser humano (a.) Dr. Odailton Ribeiro dos Santos/Dinefro Clínica Renal públicos municipais da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados-MS para melhorar sua 
Ltda; Após, passou para os itens de discussão e deliberação, A) - AUMENTO DE SERVIÇOS DE remuneração no âmbito do Sistema Único de Saúde, ou seja, desde o que exerce a função de 
HEMODIÁLISE: O Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Sr. João Alves de Souza deixa manutenção de limpeza até o Profissional Médico da Secretaria Municipal de Saúde” e assim com 
registrado que tem um enteado que está com problemas renais e que o atendimento dos pacientes certeza estará valorizando todos os trabalhadores em saúde deste município; A PLENÁRIA 
renais-crônicos no Estado está precário, destacando que até dias atrás não tinha ninguém da família ACATOU A PROPOSTA APROVANDO POR UNANIMIDADE. D) - TERMO ADITIVO DE 
que precisasse desse serviço, hoje estamos nesta situação, o que qualquer um, está sujeito; Pasado a PACTUAÇÃO – SEMS COM A FUNASA. O Sr. Donizete de Araujo – FUNASA relata que as 
palavra ao conselheiro Nelson Salazar, o mesmo relata que: é paciente transplantado há seis anos e verbas que vem do ministério de saúde são de acordo com o número de população indígena de cada 
que nesse período vem solicitando às autoridades sobre a melhora do atendimento de hemodiálise e município. A FUNASA tem um convênio com uma ONG (Organização Não Governamental) que é 
a implantação do serviço de transplantes no município de Dourados-MS, e deixa registrado a sua a Missão Evangélica Caiuá por onde é feita a contratação dos profissionais de saúde que atendem a 
indignação com as autoridades públicas do Estado, pois algumas vezes foi dito em várias população indígena. O Sr. José Wilson da FUNASA relata que existe também a CASAI – Casa de 
oportunidades que o serviço de hemodiálise seria melhorado e o serviço de transplantes seria Apoio à Saúde Indígena onde está dá apoio aos pacientes indígenas que vem da região que ficam lá, 
implantado em Dourados-MS  e que até a presente data nada foi feito. O conselheiro Rosemar José enquanto estão em tratamento até o retorno ao município de origem. O conselheiro Racib pede que 
Hall do HU relata que o HU de Dourados-MS não dispõe no momento de equipamentos e recursos seja incluído, na letra C do item 2 do referido termo aditivo, que a Prestação de Contas venha 
financeiros para a aquisição das máquinas de hemodiálise, pois são equipamentos caros. O também para o Conselho Municipal de Saúde de Dourados-MS. Após discutidos, foi aprovado por 
conselheiro Racib relata que hoje fica difícil o conselho aprovar encaminhamento desta natureza, UNANIMIDADE, no compromisso do encaminhamento da citada Prestação de Contas. E) - 
pois, precisamos encaminhar aos Deputados uma solicitação para empenho e que possa se buscar CREDENCIAMENTO DE PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS NO HU – O Presidente do 
junto ao Ministério de Saúde recursos para implantação destes serviços no HU; Aproveita a Conselho Municipal de Saúde – João Alves de Souza solicitou informações em que situação 
oportunidade da fala para fazer uma denúncia, como de fato faz de que “o município de Dourados encontra-se o HU a respeito do credenciamento ou pendências eventuais a respeito; O conselheiro 
não aplica os 15% da arrecadação municipal em saúde” e que “a prestação de contas é “maquiada” Rosemar José Hall, relata que o HU não está credenciado para atender e apresentar a conta ao 
onde são apresentadas as contas da secretaria municipal de saúde de Dourados-MS”. O conselheiro Ministério da Saúde dos atendimentos aos pacientes que vivem com HIV/AIDS, e diz que o 
Rosemar José Hall relata que o HU é comprometido com a saúde pública de Dourados, com a paciente é atendido mas o hospital não recebe como paciente que vive com HIV/AIDS, e disse que 
Assistência de Saúde e com o Ensino; Passada a palavra ao Dr. Antonio Pedro – Médico o mesmo a Plenária pode aprovar o mérito deste credenciamento, uma vez que já encontra-se projeto em 
deixa seu relato de: indignação, pois está revoltado quando os pacientes o procuram para ajuda com andamento para tal credenciamento. O Presidente do Conselho – João Alves de Souza, fez a 
transplantes de rim e ele tem que buscar ajuda em outros Estados do Brasil, em razão das proposta de aprovação do mérito o que foi apoiado e APROVADO POR UNANIMIDADE. F) - 
autoridades do nosso Estado parecem não estar empenhadas em resolver os problemas do pacientes CEDÊNCIA DE SERVIDOR DA SEMS PARA SECRETARIA ESTADUAL, COM LOTAÇÃO 
renais crônicos de Dourados-MS e região tanto quanto ao serviço de hemodiálise quanto ao serviço EM DOURADOS-MS. A cedência foi aprovada por unanimidade. G) - Considerando a 
de transplantes e ressalta que a verba para hemodiálise e transplante de rim são extra-teto e que vem urgência/emergência do caso, foi incluído na Pauta por solicitação do Conselheiro Pedro a respeito 
do Ministério da Saúde; Que os exames para os pacientes renais crônicos são realizados no HU e do paciente Ranulfo Correa do Nascimento (9909.8230 – 3423.5172). O conselheiro Pedro Alves 
que se os serviços de hemodiálise e de transplantes for realizados no HU o custo dos serviços será de Lima relata que está acompanhando o caso deste paciente e que o mesmo foi atendido no 
mais baixo pois conta com vários profissionais naquela Instituição; Que está empenhado pessoal e Hospital da Vida e o médico disse que o paciente deveria procurar o Hospital Universitário, pois 
profissionalmente na luta pela implantação destes serviços no município de Dourados-MS, mas este precisa de uma cirurgia na coluna. O conselheiro Rosemar relata que o HU não é cadastrado 
que já pensou em desistir. O conselheiro Racib solicita informações quanto ao envio da solicitação para o serviço de cirurgia ortopédica e neurocirurgia de alta complexidade e que este serviço é 
de implantação destes serviços no HU;  O Dr. Antonio Pedro fez uma relatou um pouco sobre a cadastrado no Hospital Evangélico, mas que o paciente foi atendido no HU e está realizando os 
história da implantação do serviço de nefrologia em Dourados-MS desde a época do PAM – Posto exames que o médico solicitou. O conselheiro Racib relata que a instituição que tem o 
de Atendimento Médico; Informa que não sabe precisar se  foi encaminhada esta solicitação para o credenciamento não se propõe a realizar o procedimento e que a instituição que não tem 
Ministério da Saúde; O conselheiro Pedro Alves de Lima relata também sua indignação quanto a credenciamento se compromete a fazer e ainda que este Conselho deve se manifestar a respeito do 
precariedade do serviço de hemodiálise no Estado e a implantação do serviço de transplante de rins credenciamento do HU pois  a Lei 8080 é clara onde a complementariedade dos serviços de saúde 
no HU. O conselheiro Eder Dan propõe um encaminhamento para a Secretaria de Estado de Saúde deve ser feita primeiramente por instituições públicas e de ensino e só depois por instituições 
de Mato Grosso do Sul solicitando informações a respeito da solicitação de implantação do serviço filantrópicas e privadas, e ainda que fique registrado em ata que para o ano de 2010 este Conselho 
de hemodiálise e do serviço de transplantes de rins no HU de Dourados-MS; O Presidente do não aceite mais este tipo de contrato/convênio. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, 
Conselho disse que fará o encaminhamento à Secretaria de Estado, bem como, ao Ministério às 17h40. Eu, _________ Éder Luiz Silva Dan – Secretária ad´hoc, que lavrei e subscrevi. 
Público Estadual e Federal para conhecimento e devidos fins. Após discutidos o encaminhamento Eu, ___________ - João Alves de Souza – Presidente do Conselho Municipal de Saúde, que assina 
foi aprovado por UNANIMIDADE. Conselheiro José Feliciano Paiva – Presidente da com os (as) demais Conselheiros (as).
RENASSUL (Associação dos doentes renais-crônicos e transplantados de Dourados e região) 

PORTARIA
PORTARIA Nº. 343, de 24 de dezembro de 2009. Municipal de Dourados, junto ao Gabinete do Vereador Humberto Teixeira Junior.

O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, considerando 
ainda, o disposto no art. 20, IV, “b” e art. 21, XI do Regimento Interno de 06 de novembro de Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
2007, resolve:

SIDLEI ALVES DA SILVA     
Art. 1º - Nomear SIRLEI VILHALVA DE OLIVEIRA, a partir de 01 de dezembro de 2009, 

PRESIDENTEno cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar (SP1), do Quadro de Servidores da Câmara 


