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LEIS
LEI Nº 3.301, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009. Art. 2º O Poder Executivo providenciará a colocação de placas indicativas e 

também fará a comunicação da alteração a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos para a identificação da rua pelo CEP.

“Dispõe sobre denominação de rua”. 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber 
disposições em contrário.que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Dourados, 21 de setembro de 2009. Art. 1ºFica denominada “Luiz Carlos Zurutuza” a atual Rua F-TR, do Jardim 
Terra Roxa I, nesta cidade.

Ari Valdecir Artuzi
Art. 2ºO Poder Executivo providenciará a colocação de placas indicativas e Prefeito Municipal

também fará a comunicação da alteração a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos para a identificação da rua pelo CEP.

Fernando José Baraúna Recalde

Art. 3ºEsta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas Procurador-Geral do Município
disposições em contrário.

Dourados, 21 de setembro de 2009. 
LEI Nº 3.299, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.

Ari Valdecir Artuzi
“Altera a dispositivos da Lei nº 1965 de 21 de dezembro de 1994, que dispõe 

Prefeito Municipal
sobre a instalação de placas indicativas do itinerário nos ônibus do transporte 
coletivo”. 

Fernando José Baraúna Recalde

Procurador-Geral do Município O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

LEI Nº 3.300, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009. Art. 1º O artigo 1º a Lei nº 1.965 de 21 de dezembro de 1994 passa a viger com a 
seguinte redação: 

“Dispõe sobre denominação de rua”. 

“Art. 1º - Os ônibus de transporte coletivo urbano de Dourados deverão conter 
na parte externa, próximo a porta de entrada e nos respectivos pontos, placas O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber 
indicativas especificando o itinerário a ser percorrido”.que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas Art. 1º Fica denominada “Nelcino de Olveira” a atual Rua J-13, do Bairro 
disposições em contrário.Estrela Poravi I, nesta cidade.
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LEIS

Dourados, 21 de setembro de 2009. implantação de unidades habitacionais, sendo vedada a instalação de outros usos, 
independentemente do tipo de zona em que se situarem os lotes ou a gleba.

Ari Valdecir Artuzi
§ 2° - Não será permitida implantação de conjuntos definidos no caput deste Prefeito Municipal

artigo nas seguintes áreas: Área Especial de Centro, Área Especial de Serviço, Área 
Central Principal I e II, Área Residencial II, Zonas Especiais de Interesse 

Fernando José Baraúna Recalde Ambiental, Zonas Especiais de Interesse Industrial, definidas na Lei Complementar 
122 de 21 de janeiro de 2008. Procurador-Geral do Município

Art. 2º O conjunto residencial de que trata esta lei somente poderá ser 
implantado em lotes ou glebas com área igual ou inferior a 25.000 m2 (vinte e cinco 

LEI Nº 3.298, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009.
mil metros quadrados), dentro do perímetro urbano da cidade.

“Prevê manutenção do sistema de ar condicionado dos ambientes 
Art. 3º A edificação de conjunto residencial definido no art. 1º deverá atender, 

climatizados de uso coletivo e da outras providencias”. 
necessariamente, às seguintes disposições:

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber 
I -quota mínima de terreno por unidade habitacional igual a 62,50 m2 (sessenta 

que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
e dois metros e cinqüenta centímetros quadrados) considerada a área total dos lotes 
ou da gleba;

Art. 1 ºTodo sistema de ar condicionado instalado em ambiente climatizado 
de uso coletivo será mantido em condições adequadas de limpeza, manutenção, 

II - densidade máxima de 650 hab/há;
operação e controle, em conformidade com o disposto no regulamento técnico 
aprovado pela Portaria 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde.

III -previsão de espaços de lazer de utilização comum, ajardinados e 
arborizados, correspondentes a 5,00 m2 (cinco metros quadrados) por unidade 

§ 1° - Deverá o estabelecimento particular de uso coletivo, dispor do laudo 
habitacional, podendo ser agrupados ou distribuídos pelo conjunto habitacional em 

técnico emitido por empresa de prestação de serviços de limpeza e manutenção de 
duas áreas;

aparelhos de ar condicionado sempre que, exigido pelo órgão de fiscalização 
competente.

IV -passeio público na calçada com dimensão mínima de 1,50m (um metro e 
cinqüenta centímetros) de largura, com revestimento antiderrapante adequado ao 

§ 2° -. Em se tratando de estabelecimento Público Municipal de uso coletivo, 
pedestre e declividade máxima de 12% (doze por cento), sendo que, ultrapassado 

fica este autorizado a afixar de forma visível o relatório do laudo técnico e o 
este percentual, a via deverá ser dotada de escadaria e acesso para deficiente físico;

somatório das práticas de manutenção, visando o bom funcionamento do sistema 
e qualidade do ar no ambiente.

V -toda unidade habitacional deverá ter acesso através de vias de circulação de 
veículos internas ao conjunto;

Art. 2° O infrator desta lei será:

I-notificado a cumpri-la no prazo de 30 (trinta) dias;
VI -via interna de circulação de veículos com largura mínima de 6,00m (seis 

metros) lineares, com declividade máxima de 15% (quinze por cento);
II -descumprida a notificação, multado no valor a ser estabelecido pela 

Administração, que será destinado ao Instituto de Meio Ambiente (IMAM), para 
Art. 4ºO projeto de implantação do conjunto residencial deverá ainda prever a realização de atividades que visem sua conservação;

seguinte infraestrutura mínima, comum e exclusiva do empreendimento, com 
projetos aprovados pelos órgãos competentes:

III -Em caso de reincidência, será aplicada multa no valor em dobro do 
inicialmente aplicado.

I -arborização, via de circulação de pedestres, via de circulação interna de 
veículos e tratamento das áreas não ocupadas por edificações;

Art. 3°O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.

II -drenagem das águas pluviais;

Dourados, 21 de setembro de 2009. 
III -sistema de abastecimento e distribuição de água potável e de coleta e 

disposição de águas servidas e esgotos;
Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal IV -rede de coleta de águas pluviais;

Fernando José Baraúna Recalde V -local comum apropriado para guarda de recipientes de lixo dentro do lote e 
Procurador-Geral do Município com acesso fácil ao serviço de coleta de lixo;

VI -rede de distribuição de energia elétrica;

LEI COMPLEMENTAR Nº 149, DE 09 DE SETEMBRO DE 2009
VII -corredores de acesso de veículos revestidos com paralelepípedos, blocos 

intertravados de concreto, asfalto, ou pavimentação similar;“Dispõe sobre a criação de conjunto residencial do tipo “vila” para atender o 
Programa Minha Casa Minha Vida e dá outras providências”

Art. 5ºO conjunto residencial do tipo vi1a somente poderá ser implantado em 
lotes ou gleba que tenham frente e acesso para vias oficiais de circulação de veículos 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado do Mato Grosso do 
com largura igual ou superior a 15,00 m (quinze metros).

Sul, no uso de suas atribuições legais, com base no §1º do art. 107 da Lei Orgânica 
do Município (LOM), faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei. Art. 6ºSerá permitida a implantação do conjunto residencial em etapas, desde 

que cada uma delas atenda a todas as disposições da presente lei.

Art. 1ºO conjunto residencial do tipo vila é aquele constituído por unidades 
habitacionais isoladas, agrupadas, geminadas ou superpostas e somente poderão Art. 7ºOs conjuntos residenciais constituídos de edificações horizontais 
ser construídos em áreas urbanas onde for permitido o uso Habitacional implantados em unidades territoriais privativas deverão atender às seguintes 
Multifamiliar. disposições: 

§ 1° - O conjunto residencial definido no caput destina-se unicamente à I -testada mínima de 5m (cinco metros) para cada unidade territorial, na qual 
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LEIS

será edificada cada residência; ser de 3m;

Art. 9º Os conjuntos residenciais do tipo vila deverão guardar distância mínima II -taxa de ocupação máxima de 70% (setenta por cento) para cada unidade 
de 250m uns dos outros, contados a partir de qualquer extremidade do conjunto.residencial; 

III -rebaixamento de guias por 3m (três metros) na via de acesso para cada Art. 10 Nos lotes com até 10.000 m2 não será exigida a doação de área 
unidade habitacional; institucional ao Município de Dourados.

IV -o recuo frontal das unidades territoriais será de 3m (três metros) para via 
Art. 11 Nos lotes acima de 10.000 m2 será exigida a doação de área institucional de acesso interno;

ao Município de Dourados na proporção de 2% do total da área do empreendimento, 
podendo ser em outro local.V –os afastamentos em relação aos lotes vizinhos ao conjunto residencial 

deverão seguir as instruções do ANEXO VI, Tabela 03 - Afastamentos e do art. 
Art. 12Aplicam-se ao disposto nesta lei as disposições previstas nos art. 1º, 2º e 118 da Lei Complementar 122 de 21 de janeiro de 2008;

3º da Lei Complementar 143 de 08 de maio de 2009 e suas alterações.
VI -previsão de, no mínimo, uma vaga para estacionamento de veículo, com 

dimensão mínima de 2,40m x 5,00m, devendo a vaga estar situada na própria Art. 13Esta lei entra em vigor na data sua publicação, revogadas as disposições 
unidade; em contrário.

Art. 8ºOs conjuntos residenciais constituídos de edificações verticais 
Dourados, 09 de setembro de 2009.deverão atender às seguintes disposições: 

Ari Valdecir ArtuziI -edificação máxima de quatro pavimentos
II -previsão de, no mínimo, uma vaga para estacionamento de veículo, por Prefeito

unidade habitacional, com dimensão mínima de 2,40m x 5,00m por unidade 
habitacional;

Fernando José Baraúna Recalde

III -os afastamentos em relação às vias do sistema viário da cidade deverão Procurador Geral do Município

DECRETOS

DECRETO “P” nº 684 de 25 de agosto de 2009. DECRETO Nº 498, DE 24 DE SETEMBRO DE 2009.

“Vacância de cargo – Julia Barbosa Ferreira” “Dispõe sobre a remuneração dos membros do Conselho de Recursos Fiscais”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

confere o inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO, o benefício de Aposentadoria Voluntária Por Tempo de 
Contribuição, concedido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Considerando o disposto no art. 502 da Lei Complementar nº 071 de 29 de 
Município de Dourados, conforme Portaria nº 684/2009; dezembro de 2003 – Códigos Tributário Municipal

DECRETA:
DECRETA:

Art. 1º  Fica declarado vago, a partir de 19 de agosto de 2009, o cargo de 
provimento efetivo de “Profissional do Magistério Municipal”, Classe “H”, Art. 1º -A remuneração dos membros do Conselho de Recursos será equivalente 
Nível “P-II”, do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação, a 50% da remuneração correspondente ao cargo símbolo DGA 05.
ocupado pela servidora JULIA BARBOSA FERREIRA, matrícula funcional nº 
“6831-1”, nos termos do artigo 60, inciso IV, da Lei Complementar nº 107, de 27 

Art. 2º  -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as de dezembro de 2006.
disposições ao contrário.

Art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 19 de agosto de 2009, revogadas disposições em contrário. Dourados, 24 de setembro de 2009.

Dourados/ MS, 25 de agosto de 2009.
Ari Valdecir Artuzi

PrefeitoAri Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal de Dourados

Fernando José Baraúna Recalde
Tatiane Cristina da Silva Moreno

Procurador Geral do Município
Secretária Municipal de Administração

Ignêz Maria Boschetti MedeirosFernando José Baraúna Recalde
Secretária Municipal de ReceitaProcurador Geral do Município

PORTARIA

“RERRATIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PORTARIAS DE final 07/09/2009, passe a constar somente o período de prorrogação – 15 dias –  
CONCESSÃO E PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA” início 08/09/2009 e final 22/09/2009.

 
Ratificam – se os demais termos do extrato.O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do 

Município de Dourados - PREVID, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
Dourados - MS, 29 de setembro de 2009.pelo Art. 35 DA LEI MUNICIPAL Nº108/2006, resolve rerratificar o extrato de 

portaria de CONCESSÃO E PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA, 
LAÉRCIO ARRUDApublicada no Diário Oficial do Município nº. 2.603 de 18 de setembro de 2009, 

pág. nº. 02 com relação a Portaria nº. 879/2009 do servidor JOSÉ RUBENS Diretor Presidente – PREVID
BARBOSA.

GLEICIR MENDES CARVALHO
Diretora de Benefício – PREVIDArt. 1º - Onde consta no item 3, Licença inicial – dias 04 – início 04/09/2009 e 
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EDITAIS

JOSÉ CARVALHO DE SOUZA, torna público que recebeu do Instituto de EDITAL Nº. 73, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009 - DIVULGAÇÃO DO 
Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação de  RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS, REFERENTE AO 7º 
Licença de Operação –RLO N° 043/2009 , para atividade de Avicultura de Corte PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/2009 DA FUNDAÇÃO 
Industrial, com validade de 03 anos a partir de 23 de setembro de 2009, localizado MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO HOSPITALAR DE 
no Parte do Lote N° 41 da Quadra N° 30 – Linha do  Guaçu, Município de DOURADOS.
Dourados (MS). 

A Diretora Superintendente da Fundação Municipal de Saúde e Administração 
Hospitalar de Dourados, no uso das atribuições que lhe são conferidas, de acordo 
com as normas e condições estabelecidas pelo Edital nº. 69, de 17/09/2009 - 7º 
Processo Seletivo Simplificado/2009, publicado no Diário Oficial do Município de JOSÉ CLEMENTINO FILHO, torna público que recebeu do Instituto de 
Dourados, RESOLVE: Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação de  

Licença de Operação –RLO N° 025/2009 , para atividade de Avicultura de Corte 
Industrial, com validade de 03 anos a partir de 23 de setembro de 2009, localizado I – Divulgar, na forma do Anexo I e II, o RESULTADO DA PROVA DE 
na Chácara São José - Lote N° 22 da Quadra N°58 – Estrada Laranja Linha, TÍTULOS do 7º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO 
Município de Dourados (MS). DE RESERVA E FUTURA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA de pessoal para 

prestação de serviços de cargos/funções pertencentes ao quadro de pessoal da 
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, regido 
pelo edital acima referido, contendo os nomes dos candidatos e pontuaçao em 
ordem decrescente de classificação.JOSÉ CARMELIO FREIRE LEITE, torna público que recebeu do Instituto 

de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação de  
II - Abrir prazo para recurso quanto ao resultado constante deste Edital no dia Licença de Operação –RLO N° 041/2009 , para atividade de Avicultura de Corte 

30/09/2009, das 8h às 11h e das 13h às 16h30, devendo o requerimento ser entregue Industrial, com validade de 03 anos a partir de 23 de setembro de 2009, localizado 
na Unidade de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário, Rua Geronimo na Parte Fazenda Água Boa – Quinhão 01 Município de Dourados (MS).
Marques Matos nº. 558, Altos do Indaiá – Dourados/MS.

CARLOS ROBERTO VERAS, torna público que recebeu do Instituto de 
Dourados/MS, 29 de setembro de 2009.Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Operação 

–LO N° 068/2009 , para atividade de Avicultura de Corte Industrial, com validade 
de 03 anos a partir de 23 de setembro de 2009, localizado no Sitio Primavera, Marlise Florêncio de Miranda
Município de Dourados (MS). DIRETORA FUMSAHD                                         
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LICITAÇÕES

AVISO DE SUSPENSÃO contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza no 
Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente-CAIC e outras unidades de CONCORRÊNCIA Nº 004/2009
ensino da Rede Municipal. Informações complementares poderão ser obtidas no 
telefone 0**67 3411 7755 e/ou via e-mail no endereço eletrônico: O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da 
pregao@dourados.ms.gov.br. Processo n° 191/2009/DCL/PMD.Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados, que, a 

licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em 
Dourados-MS., 29 de setembro de 2009.engenharia para execução de serviços de reforma e ampliação de prédio público 

para adequação de Centro de Educação Infantil Municipal-CEIM - local: Jardim 
Água Boa/Município de Dourados-MS., foi SUSPENSA “sine die” na data e HEITOR PEREIRA RAMOS
horário da abertura dos envelopes, por razões de ordem técnica. Tão logo haja Pregoeiro
posicionamento acerca da retomada, nova data será marcada e comunicada por 
meio de publicação na Imprensa Oficial. Processo n° 337/2009/DCL/PMD.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
Dourados-MS., 18 de setembro de 2009.

PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2009

SONIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio 

Presidente da C. P. L. do Pregoeiro designado através do Decreto n° 449, de 31 de agosto de 2009, 
convoca as empresas DOURACLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.-
ME, SALVADOR DE MOURA VIEIRA-ME, DOURASER PRESTADORA DE 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
LTDA., MEGA SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., RIMA AMBIENTAL TOMADA DE PREÇOS N° 021/2009
LTDA. e EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E ASSEIO LTDA., para participarem 
da sessão que será realizada às 08h (oito horas), do dia 05/10/2009 (cinco de outubro O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da 
do ano de dois mil e nove), na sala de reunião do Departamento de Compras e Comissão Permanente de Licitação, torna público de acordo com a legislação em 
Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco “F” do Centro vigor, o resultado final do citado processo, cujo objeto é a contratação de empresa 
Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 1.700, Parque dos especializada em engenharia para execução de recuperação de corpo estradal - 
Jequitibás, na cidade de Dourados-MS., objetivando dar prosseguimento aos local: Assentamento Lagoa Grande/Distrito Itahum/Município de Dourados-MS. 
ulteriores termos do procedimento licitatório em epígrafe, que trata da contratação Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente de 
de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, higienização das Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente SPAGNOL 
instalações e mobiliários em geral da Secretaria Municipal de Assistência Social e CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. Desta forma, a partir da publicação 
Programas Sociais, com fornecimento de mão de obra qualificada. Informações deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, 
complementares poderão ser obtidas no telefone 0**67 3411 7755 e/ou via e-mail inciso I, alínea “b” da Lei Federal n° 8.666/93. Processo n° 335/2009/DCL/PMD.
no endereço eletrônico: pregao@dourados.ms.gov.br. Processo n° 
285/2009/DCL/PMD.

Dourados-MS., 18 de setembro de 2009.

Dourados-MS., 29 de setembro de 2009.
SONIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA

Presidente da C. P. L. HEITOR PEREIRA RAMOS

Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 087/2009 RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 075/2009
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 

intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n° 449, de 31 de agosto de 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da 2009, torna público para conhecimento de todos os interessados o resultado final 

Comissão Permanente de Licitação, torna público de acordo com a legislação em do citado processo, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
vigor, o resultado final do citado processo, cujo objeto é a contratação de empresa para realização do evento “VIII Simpósio de Cardiologia e I Curso de medicina 
para a prestação de serviços de coffee break, visando atender os eventos da Cardiovascular na Atenção Primária”, com fornecimento de instalações físicas, 
Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Governo. mobiliário, alimentação, mão-de-obra, instalação de equipamentos de som, 
Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente de serviços de informática, serviços gráficos e outros para atuar na realização do 
Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente CLAUDIO evento, no qual se sagrou vencedora a proponente DZM COMUNICAÇÃO 
BARBOSA – EPP, em todos os itens. Desta forma, a partir da publicação deste LTDA., no lote 01. Processo n° 397/2009/DCL/PMD.
Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, 
alínea “b” da Lei Federal n° 8.666/93. Processo n° 214/2009/DCL/PMD.

Dourados-MS., 25 de setembro de 2009.

Dourados-MS., 21 de setembro de 2009.
HEITOR PEREIRA RAMOS

Pregoeiro
SONIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA

Presidente da C. P. L.

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2009
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº. 002/2009/PREVID - Processo de Licitação nº. 011/2009.O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 
intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n° 449, de 31 de agosto de 
2009, convoca as empresas DOURACLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados – 
LTDA.-ME, SILVIA HELENA FERNANDES JUCA-ME, SALVADOR DE PreviD, através da comissão de licitação torna público de acordo com a legislação 
MOURA VIEIRA-ME, DOURASER PRESTADORA DE SERVIÇOS DE em vigor o resultado final do citado processo cujo objeto é aquisição de mobiliário 
CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA., MEGA em geral. Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão Pela 
SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., IDAURI CARLOS DE Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, a 
AZAMBUJA-ME, RIMA AMBIENTAL LTDA., EMPRESA DE proponente APAPEL – Móveis para Escritório Ltda - ME. Desta forma, a partir da 
CONSERVAÇÃO E ASSEIO LTDA. e ORGANIZAÇÃO MORENA DE publicação deste AVISO começa fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no 
PARCERIA E SERVIÇOS H LTDA., para participarem da sessão que será Art. 109, inciso I, alíneas “a e b” da Lei nº. 8.666/93. 
realizada às 14h (quatorze horas), do dia 05/10/2009 (cinco de outubro do ano de 
dois mil e nove), na sala de reunião do Departamento de Compras e Licitação, 

Dourados – MS, 29 de setembro de 2009.localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco “F” do Centro 
Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 1.700, Parque dos 

Helio do NascimentoJequitibás, na cidade de Dourados-MS., objetivando dar prosseguimento aos 
ulteriores termos do procedimento licitatório em epígrafe, que trata da Presidente da Comissão Permanente de Licitação do PreviD
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 273/2009/DCL/PMD Município de Dourados
                            Antonio Antunes Bittencourt-EPP.
PARTES: PROCESSO: Pregão Presencial n° 038/2009.
Município de Dourados OBJETO: Aquisição de gêneros de alimentação (açougue) para atender os 
Anapel Móveis para Escritório Ltda-ME programas sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social.
PROCESSO: Tomada de Preços n° 007/2009. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
OBJETO: Aquisição de mobiliário em geral, objetivando atender as Escolas Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 

Municipais e os Centros de Educação Infantil Municipais – CEIM’s. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.05 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais
13.00 – Secretaria Municipal de Educação 2.100 – Proteção Social Básica
13.02 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 2.173 – Implementação do Programa de Investimentos Sociais

Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb 08.244.103 – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais
12.361.104 – Programa de Valorização do Ensino em Dourados 33.90.30.00 – Material de Consumo
4.027 – Manutenção do Fundeb – 40%  33.90.30.48 – Gêneros de Alimentação - Açougue
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente VIGÊNCIA CONTRATUAL: 300 (trezentos) dias contados a partir da 
44.90.52.17 – Mobiliário em Geral assinatura do Contrato.
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 90 (noventa) dias contados após o VALOR DO CONTRATO: R$ 63.893,80 (sessenta e três mil oitocentos e 

recebimento definitivo dos mobiliários. noventa e três reais e oitenta centavos).
VALOR DO CONTRATO: R$ 35.570,00 (trinta e cinco mil quinhentos e DATA DE ASSINATURA: 29 de setembro de 2009.

setenta reais). Secretaria Municipal de Administração.
DATA DE ASSINATURA: 28 de setembro de 2009.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
700/2007/CLC/PMD

EXTRATO DO CONTRATO Nº 293/2009/DCL/PMD                             
                            PARTES:
PARTES: Município de Dourados/MS
Município de Dourados Valentina Gomes dos Santos 
Bittencourt & Noriler Ltda-ME. PROCESSO: Dispensa de Licitação n° 403/2007.
PROCESSO: Pregão Presencial n° 074/2009. OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação do prazo inicialmente estabelecido, 
OBJETO: Locação de 06 (seis) veículos para atender a Secretaria Municipal por mais 12 (doze) meses, com início em 01 de setembro de 2009 e término previsto 

de Assistência Social. para 31 de agosto de 2010.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. O presente termo aditivo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.00 – Secretaria Municipal de Saúde
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social 12.02 – Fundo Municipal de Saúde
11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social 10.302.119 – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida
11.05 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais 2.097 – Manutenção, Const., Ref. e Equip. do Sistema Hospitalar e 

Ambulatorial2.073 – Implementação do Programa de Investimentos Sociais
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física2.100 – Proteção Social Básica

08.244.103 – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais Fonte: 08        Ficha: 295 
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
33.90.39.37 – Locação de Máquinas e veículos Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 10 (dez) meses contados a partir da assinatura DATA DE ASSINATURA: 01 de setembro de 2009.

do Contrato. Secretaria Municipal de Administração.
VALOR DO CONTRATO: R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 29 de setembro de 2009.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
655/2007/CLC/PMD

                            
EXTRATO DO CONTRATO Nº 265/2009/DCL/PMD

PARTES:                            
Município de Dourados/MSPARTES:
Maria Cleida Venialgo Escurra Município de Dourados
PROCESSO: Dispensa de Licitação n° 371/2007.Panificadora Pão Bom Ltda-ME.

PROCESSO: Pregão Presencial n° 055/2009. OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação do prazo inicialmente estabelecido, 
OBJETO: Aquisição de gêneros de alimentação (pão e leite), objetivando por mais 06 (seis) meses, com início em 01 de setembro de 2009 e término previsto 

atender os programas sociais, conferências, reuniões e eventos realizados pela para 28 de fevereiro de 2010.
Secretaria Municipal de Assistência Social. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 12.00 – Secretaria Municipal de Saúde
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.02 – Fundo Municipal de Saúde
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social 10.301.119 – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida
11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social

2.095 – Manutenção, Construção, Reforma e Equipamentos da Atenção Básica11.05 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física2.100 – Proteção Social Básica
Fonte: 08        Ficha: 664 2.073 – Implementação dos Programas de Investimentos Sociais
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:08.244.103 – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 33.90.30.00 – Material de Consumo
DATA DE ASSINATURA: 01 de setembro de 2009.33.90.30.04 – Gêneros de Alimentação em Geral
Secretaria Municipal de Administração.VIGÊNCIA CONTRATUAL: 270 (duzentos e setenta) dias contados a partir 

da assinatura do Contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 21.872,00 (vinte e um mil oitocentos e setenta 

e dois reais). EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
DATA DE ASSINATURA: 25 de setembro de 2009. 401/2006/CLC/PMD
Secretaria Municipal de Administração.                           

PARTES:
Município de Dourados/MS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 285/2009/DCL/PMD Maria Martins Ludvig 
PROCESSO: Dispensa de Licitação n° 363/2006.

PARTES: OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação do prazo inicialmente estabelecido, 
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por mais 12 (doze) meses, com início em 01 de setembro de 2009 e término Município de Dourados
previsto para 31 de agosto de 2010. Douradão Materiais de Construção Ltda-ME.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROCESSO: Convite n° 076/2009.
O presente termo aditivo correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: OBJETO: Aquisição de materiais de construção, elétrico, de proteção e 
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde segurança e para manutenção de bens imóveis, objetivando atender as necessidades 
12.02 – Fundo Municipal de Saúde dos diversos Programas Sociais coordenados pela Secretaria Municipal de 
10.301.119 – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida Assistência Social.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:2.095 – Manutenção, Construção, Ref., e Equip. da Atenção Básica
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 33.90.36 – Outros Serviços de Pessoa Física – Locação de Imóveis
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Fonte: 08        Ficha: 664 
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência SocialFUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
11.05 – Fundo Municipal de Investimentos SociaisLei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 
08.244.103 – Programa de Acompanhamento das Ações SociaisDATA DE ASSINATURA: 01 de setembro de 2009.
2.073 – Implementação do Programa de Investimentos SociaisSecretaria Municipal de Administração.
33.90.30 – Material de Consumo
33.90.30.18 – Material para Manutenção de Bens Imóveis 
33.90.30.20 – Material Elétrico e Eletrônico

EXTRATO DO CONTRATO Nº 288/2009/DCL/PMD 33.90.30.34 – Material de Proteção e Segurança
                            VIGÊNCIA CONTRATUAL: 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da 
PARTES: assinatura do Contrato.
Município de Dourados VALOR DO CONTRATO: R$ 41.136,17 (quarenta e um mil cento e trinta e seis 
Famaq Móveis para Escritório e Informática Ltda reais e dezessete centavos).
PROCESSO: Convite n° 077/2009. DATA DE ASSINATURA: 28 de setembro de 2009.
OBJETO: Aquisição de condicionares de ar, ventiladores de teto, Secretaria Municipal de Administração.

ventiladores de parede e cortinas de ar, para atender os Programas Sociais da 
Assistência Social.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: EXTRATO DO CONTRATO Nº 279/2009/DCL/PMD
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.                             
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PARTES:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social Município de Dourados
11.05 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais Márcio José Pereira-ME.
08.244.103 – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais PROCESSO: Convite n° 073/2009.
2.073 – Implementação do Programa de Investimentos Sociais OBJETO: Execução de serviços de recondicionamento, rebeneficiamento e 
11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social recarga de toner.
08.244.103 – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
2.101 – Proteção Social Especial Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
44.90.52.06 – Aparelhos e Utensílios de Uso Doméstico 16.00 – Secretaria Municipal de Administração
44.90.52.26 – Aparelhos ou Equipamentos de Refrigeração e Similares 16.02 – Encargos sob Supervisão da Semad
44.90.52.17 – Mobiliário em Geral 04.122.108 – Programa de Desenvolvimento das Políticas de Gestão 
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 60 (sessenta) dias contados após o Governamentais

recebimento definitivo dos equipamentos e materiais.
4.043 – Despesas com Custeio da Administração Municipal 

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.263,20 (hum mil duzentos e sessenta e três 
13.00 – Secretaria Municipal de Educaçãoreais e vinte centavos).
13.01 – Secretaria Municipal de EducaçãoDATA DE ASSINATURA: 29 de setembro de 2009.
12.361.104 – Programa de Valorização do Ensino em DouradosSecretaria Municipal de Administração.
4.013 – Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
33.90.39.51 – Serviços de Recondicionamento, Rebeneficiamento e/ou EXTRATO DO CONTRATO Nº 286/2009/DCL/PMD

Recarga de Produtos                            
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da PARTES:

assinatura do Contrato.Município de Dourados
VALOR DO CONTRATO: R$ 79.740,00 (setenta e nove mil setecentos e Centro Oeste Refrigeração, Importação e Exportação Ltda

quarenta reais).PROCESSO: Convite n° 077/2009.
OBJETO: Aquisição de condicionares de ar, ventiladores de teto, DATA DE ASSINATURA: 18 de setembro de 2009.

ventiladores de parede e cortinas de ar, para atender os Programas Sociais da Secretaria Municipal de Administração.
Assistência Social.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. 405/2008DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social

DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 085/2008 CELEBRADO 11.05 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais
ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO 08.244.103 – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais
HOSPITALAR DE DOURADOS, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO DE 2.073 – Implementação do Programa de Investimentos Sociais
DOURADOS E A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
NORDESTE S/A.08.244.103 – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E 2.101 – Proteção Social Especial
ADMNISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS;44.90.52 – Equipamento e Material Permanente

CONTRATADO: EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 44.90.52.06 – Aparelhos e Utensílios de Uso Doméstico
NORDESTE S/A.44.90.52.26 – Aparelhos ou Equipamentos de Refrigeração e Similares

INTERVENIENTE: MUNICIPIO DE DOURADOS – PROCURADORIA 44.90.52.17 – Mobiliário em Geral 
GERAL DO MUNICIPIO.VIGÊNCIA CONTRATUAL: 60 (sessenta) dias contados após o 

MOTIVO ENSEJADOR DA RESCISAO: Rescisão nos termos do inciso I, do recebimento definitivo dos equipamentos e materiais.
artigo 79, combinado com o inciso XII e Parágrafo único do artigo 78, ambos da Lei VALOR DO CONTRATO: R$ 58.930,00 (cinqüenta e oito mil novecentos e 
Federal nº.  8.666/93, e alterações.trinta reais).

DATA DE ASSINATURA: 28 de setembro de 2009. Efeitos: A partir de sua publicação
Secretaria Municipal de Administração.

Dourados/MS, 28 de setembro de 2009.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 282/2009/DCL/PMD

                            Marlise Florêncio de Miranda
PARTES: Diretora Superintendente 
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Ata n. º 008/2009 COMDAM – Aos 13 dias do mês de agosto de 2009, quinta- pelo presidente que as duas suplências vagas no Conselho sejam ocupadas pelas 
feira, às 9:10 horas, estiveram reunidos extraordinariamente na sala de reuniões seguintes entidades, atuantes na área ambiental e que já manifestaram grande 
do IMAM, situado na Av. Joaquim Teixeira Alves, 3.770, Parque Arnulpho interesse em participar do Conselho: o Grupo Escoteiro Laranja Doce (na suplência 
Fioravante, Dourados - MS, os membros do Conselho Municipal de Defesa do de nº 14, Organizações Não Governamentais Ambientalistas - 2) e a Associação dos 
Meio Ambiente – COMDAM conforme apontado em lista de presença específica. Engenheiros e Arquitetos de Dourados – AEAD (na suplência de nº 15, Associações 
Confirmada a presença de quinze conselheiros com direito a voto e mais três e Organizações Profissionais – 1). Após breve discussão, a sugestão foi colocada 
conselheiros suplentes sem direito a voto a reunião foi iniciada pelo presidente do como proposta e indicada a votação. Proposta aprovada por unanimidade. Na 
conselho Cesar Augusto Scheide. Foi apontada também a presença de um sequência, retomando a pauta, foram lidas as Atas das reuniões anteriores. A Ata de 
convidado e três visitantes. Foi ainda apresentada a justificativa de ausência dos nº 04-2009 foi aprovada sem alterações por unanimidade; A Ata de nº 05-2009, após 
demais conselheiros.  A Conselheira Maria Aparecida Miguel informa ao alteração e correção na indicação do biênio de “2009-2010” para “2009-2011”, foi 
conselho que esta assumindo e respondendo interinamente pela presidência do aprovada por unanimidade. A Ata de nº 06-2009 foi aprovada sem alterações 
IMAM. Foi então verificada a pauta onde foi sugerido o início pelo item 3 da também por unanimidade. O presidente informa que estas três atas e as anteriores do 
mesma, que se refere a proposta de Constituição do Conselho Consultivo do ano de 2009 (de números 01 a 03) deverão ser encaminhadas para a publicação em 
COMDAM. Sugestão aceita. O presidente Cesar Augusto Scheide, faz a proposta Diário Oficial do Município. O presidente da gestão anterior do conselho Jean Bart 
de que junto à aprovação do conselho consultivo, sejam também votados os pede a palavra para comentar que  foi realizado pelo COMDAM em abril deste ano, 
nomes dos ex-presidentes do COMDAM Humberto Dauber e Jean Bart Hostyn levantamento de formas de contatar e respectivas pessoas para contato com a 
Lima para integrá-lo. Proposta aceita e colocada em votação, foi aprovada por CETESB (SP) e que estes dados foram repassados ao IMAM, para que este órgão 
unanimidade. Passou-se então ao item da pauta de constituição das Câmaras municipal busque maiores informações para uma possível consultoria, a respeito da 
Técnicas, após breve discussão, as opiniões convergiram para constituição de quantificação e qualificação das emissões atmosféricas oriundas do DID – Distrito 
quatro Câmaras Técnicas, de caráter permanente, na duração desta gestão do Industrial de Dourados. Iniciou-se a pedido dos conselheiros uma discussão a 
COMDAM, as quais (e respectivos conselheiros aprovados) são as seguintes: respeito da convocação dos suplentes para participação nas reuniões. Após 
Câmara Técnica nº 1 – Análise de Processos e Projetos (sigla - CTAPP) Ataulfo concluídas as falas, foi elaborada a seguinte proposta de encaminhamento: As 
Alves Stein Neto (coordenador); Lincoln Fernandes; Luciana Valle de Loro; João convocações para as reuniões, tanto ordinárias como extraordinárias, (com pauta 
Bosco Sarubbi Mariano; Ronaldo Ferreira Ramos; Luis Carlos Rodrigues previamente organizada)  serão enviadas preferencialmente por e-mail aos titulares 
Morais; Daniel Alves dos Santos; Marcos Duarte e Renato dos Anjos Garnes. e também aos suplentes (cabendo á cada conselheiro, a responsabilidade de manter 
Câmara Técnica nº 2 – Resíduos Sólidos (urbanos; industriais; da saúde; o endereço eletrônico válido, ativo e atualizado junto ao COMDAM), porém a 
eletrônicos, etc...) (sigla - CTRS) Maria Alice Carolino (coordenadora); Leandro obrigatoriedade de presença é do titular, este não podendo estar presente à reunião, 
Taytelbaum; André Geraldo Berezuk; Daniel Alves dos Santos; Simone Ceccon; deve justificar sua ausência ao COMDAM e comunicar seu suplente, no caso de 
Marcos Duarte e Joelma Melo Castro Chibeni. Câmara Técnica nº 3 – Dano e ausência do titular e do suplente na reunião, será apontada a falta (desde que sem 
Impacto Ambiental (sigla - CTDPI) André Geraldo Berezuk (coordenador); justificativa). Foi lembrado a todos os presentes, que segundo o Regulamento 
Leandro Taytelbaum; Maria Aparecida Miguel; Maria Alice Carolino; Simone Interno – RI do Conselho, três faltas apontadas, não justificadas, em reuniões 
Ceccon; Daniella Arai Z. Bassan e Marcos Duarte. Câmara Técnica nº 4 – Análise seguidas ou em quatro reuniões alternadas, levará a entidade ou entidades a perda da 
de Corte de Arvores (sigla - CTACA) Luiz Carlos Rodrigues Morais c adeira representativa no COMDAM. Em seguida foi aberto espaço pelo conselho 
(coordenador); Ana Luiza de Ávila Lacerda; Mônica Carneiro; Ana Rose Vieira; ao Senhor Valdir Gugiel, representante da Comunidade Marista de Dourados – 
Maria do Carmo dos Santos; Lincoln Fernandes e Renato dos Anjos Garnes. Em CESMAR (Centro Social Marista), para apresentação de trabalho técnico. O 
seguida passou-se ao item de constituição dos Grupos de Trabalho do COMDAM trabalho apresentado por 20 minutos discorreu sobre o projeto de educação 
(sigla GTC), entendidos como de caráter provisório, ou seja são dissolvidos assim ambiental desenvolvido na unidade de Dourados, onde foram mostradas as ações já 
que concluído e aprovado o trabalho para o qual foram originalmente formados. realizadas e o planejamento para as próximas etapas, também foi divulgada a 
Foram propostos, constituídos e aprovados dois grupos de trabalho como segue: disposição do CESMAR para as parcerias (financeiras ou não) em prol da execução 
1. GTC para Revisão do Regimento Interno, formado pelos seguintes da trilha interpretativa e do centro de atividades. Finda a apresentação, os 
conselheiros: Marcos Soele Braz Santos (coordenador); Cesar Augusto Scheide; conselheiros indagaram sobre os critérios para a escolha de projetos e atividades que 
Humberto Dauber; Ronaldo Ferreira Ramos; Andréia Luciana Assumpção podem pleitear e receber verba do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA. 
Deguti; Mario Antonio da Silva; 2. GTC para Constituição do Plano Diretor de Jean Bart aproveita a questão para informar que o Conselho Gestor do FMMA, do 
Arborização Urbana, formado pelos seguintes conselheiros: (ainda sem qual ele mesmo fazia parte representando o COMDAM, não se reuniu nenhuma vez 
coordenador escolhido) Ana Rose Vieira; Luiz Carlos Rodrigues Morais; João no ano de 2009. Vários conselheiros pediram então a palavra, sempre se 
Bosco Sarubbi Mariano; Ronaldo Ferreira Ramos; Ana Luiza de Ávila Lacerda; pronunciando sobre a importância de se reativar as atividades deste conselho gestor. 
Mônica Carneiro; Daniella Arai Z. Bassan e Jean Bart Hostyn Lima. Com os itens Lidos os artigos da Lei Verde sobre o conselho gestor do FMMA, foi feita a proposta 
da pauta cumpridos, ficou a critério dos coordenadores das CT fazerem sua de se indicar o atual presidente do COMDAM para representá-lo na nova 
primeira reunião de trabalho, alguns processos encaminhados ao COMDAM pelo composição do Conselho Gestor do FMMA. Proposta aprovada por unanimidade. 
IMAM, foram entregues pelo presidente Cesar Scheide ao coordenador da Iniciada então a leitura das correspondências emitidas e recebidas no período pelo 
CTAPP Conselheiro Stein para elaboração de análise, vistorias se necessário e COMDAM, onde destacamos o convite para a participação de todos os conselheiros 
emissão de pareceres técnicos. Nada mais sendo manifestado pelos conselheiros, na reunião do dia 06 de agosto próximo em Nova Andradina – MS, para a formação 
o presidente deu a reunião como encerrada às 11 horas e 10 minutos. Não havendo do CBH do Rio Ivinhema. Foi lido também o parecer de visita técnica à empresa 
nada mais a relatar, eu, João Bosco Sarubbi Mariano, conselheiro titular do Organoeste, emitido pela Vigilância Sanitária Municipal e entregue para divulgação 
conselho, exercendo a secretaria extraordinariamente, lavrei a presente ata que aos membros do COMDAM, em seguida o conselheiro Valdir Gasparotto (da VISA 
após lida e aprovada pelo conselho, vai assinada por mim e pelo presidente para a Municipal) se colocou a disposição dos conselheiros para maiores e melhores 
devida publicação no Diário Oficial do Município. informações a respeito. Vários conselheiros fizeram manifestação no sentido da 

importância do monitoramento ambiental das atividades das diversas empresas do 
Cesar Augusto Scheide DID. O presidente Cesar Scheide informa que fez manifestação pessoal ao IMAM 

Presidente do COMDAM no sentido de receber informações a respeito da prestação de contas e extrato do 
FMMA, uma vez que o presidente do IMAM é também o presidente do Fundo 

João Bosco Sarubbi Mariano
Gestor do FMMA, lembrando também que ofício do COMDAM já fora protocolado Secretário em exercício
no IMAM com tal solicitação, ainda na gestão do presidente Jean Bart. A 
conselheira Luciana faz a proposta de que nas reuniões do COMDAM, já a partir da 

Ata n. º 007/2009 COMDAM – Aos 30 de julho de 2009, quinta-feira, às 9:15 próxima, a prioridade seja dada aos assuntos técnicos, sendo importante por 
horas, estiveram reunidos ordinariamente na sala de reuniões do IMAM, situado exemplo que os pareceres das Câmaras Técnicas, demandas do IMAM e outros 
na Av. Joaquim Teixeira Alves, 3.770, Parque Arnulpho Fioravante, Dourados - temas de ordem técnica, sejam tratados já no inicio da reunião deixando o 
MS, os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – expediente, aprovação de atas e outros assuntos de ordem administrativa para a 
COMDAM conforme apontado em lista de presença específica. Confirmada a parte final. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A 
presença de dezesseis conselheiros com direito a voto e mais quatro conselheiros pedido do presidente do conselho fica convocada uma nova reunião de caráter 
suplentes sem direito a voto a reunião foi iniciada pelo presidente do conselho extraordinário para o dia 13 de agosto, com a pauta exclusiva de formação dos 
Cesar Augusto Scheide. Foi apontada também a presença de oito convidados e um Grupos de Trabalho e Câmaras Técnicas ativas para o novo biênio que se inicia no 
visitante. Foi ainda apresentada a justificativa de ausência dos demais COMDAM. Nada mais havendo na pauta e nem outras manifestações dos 
conselheiros. O presidente relata que foi informado pela Conselheira Maria conselheiros, o presidente deu a reunião como encerrada às 10 horas e 50 minutos. 
Aparecida Miguel que a mesma esta assumindo maiores responsabilidades junto Não havendo nada mais a relatar, eu, Simone Ceccon, membro titular do conselho, e 
ao IMAM e por este motivo solicita que o COMDAM promova a substituição de primeira secretária eleita, lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo 
seu cargo na primeira secretaria do conselho. Foi então sugerida a inversão da conselho, vai assinada por mim e pelo presidente e posteriormente encaminhada 
pauta para adequação dos cargos. Sugestão aceita, foi proposta além da eleição do para publicação no Diário Oficial do município. 
cargo de segundo secretário, já a eleição do novo primeiro secretário. Proposta 

Cesar Augusto Scheideaceita por unanimidade. Anotadas as candidaturas únicas da Conselheira Simone Presidente do COMDAM
Ceccon para a 1ª secretaria e do Conselheiro Lincoln Fernandes para a 2ª 
secretaria. Foi colocado em votação e aprovados ambos os conselheiros por Simone Ceccon
unanimidade. A Conselheira Simone assume de imediato a função. Foi sugerido Secretária
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Ata n. º 006/2009 COMDAM – Aos 25 de junho de 2009, quinta-feira, às 9:30 lida e aprovada pelo conselho, vai assinada por mim e pelo presidente.
horas, estiveram reunidos ordinariamente na sala de reuniões do IMAM, situado 
na Av. Joaquim Teixeira Alves, 3.770, Parque Arnulpho Fioravante, Dourados - Jean Bart
MS, os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Presidente do COMDAM
COMDAM conforme apontado em lista de presença específica. A reunião foi 
iniciada pelo vice presidente do conselho Cesar Augusto Scheide, assumindo a 

Maria Aparecida de Oliveira Miguel
presidência por ausência justificada, do presidente Jean Bart, em viagem no dia 

Conselheira do COMDAMde hoje. O presidente solicitou a confirmação da representatividade dos 
Primeira secretária eleitaconselheiros. Foi primeiramente apresentada justificativa de ausência dos 

conselheiros da EMBRAPA e do IBAMA. Foi verificada a presença de nove 
conselheiros com direito a voto, mais um conselheiro suplente sem direito a voto, 
um convidado e um visitante. Não havendo quórum suficiente para deliberações, Ata n. º 004/2009 COMDAM – Aos 28 de Abril de 2009, terça-feira, às 9:00 
conforme determinado em artigo específico da Lei Verde do município, a pauta da horas, estiveram reunidos ordinariamente na sala de reuniões do IMAM, situado na 
presente reunião por indicação do presidente em exercício, fica transferida para a Av. Joaquim Teixeira Alves, 3.770, Parque Arnulpho Fioravante, Dourados - MS, os 
próxima reunião ordinária do conselho. O presidente lembra os presentes que o membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDAM; das 
calendário de reuniões foi redefinido para o próximo biênio 2009-2010, onde seguintes instituições: SAF, IBAMA, CDL, SEMS,SEMAIC, SEMHSUR, 
todas as próximas reuniões ordinárias do COMDAM se realizarão na última SANESUL, UFGD,Embrapa, Salvar, Vida Verde, IMAD, SIMME, Polícia Militar 
quinta-feira do mês, sendo que a próxima fica determinada para o dia 30 de julho Ambiental, UDAM, SEMAC/IMASUL. Alguns convidados e visitantes também 
de 2009. O presidente solicita ao colaborador do IMAM, que assiste fizeram-se presentes segundo lista de presença. A reunião foi iniciada pelo 
administrativamente ao COMDAM, Sr. Marcelo Flegr, presente a esta reunião Presidente do Conselho, Jean Bart , solicitando leitura do Ofício enviado pela 
substituindo o Sr. Vidal, (ausência justificada por motivo de saúde) máximo Ordem dos Advogados do Brasil- OAB. A Conselheira Vilma Lins efetuou a leitura 
empenho na organização da minuta da nomeação dos novos membros do do ofício codificado como Of/020/09/CDA/OAB/MS, enviado pelo Presidente da 
Conselho para publicação em Diário Oficial, conforme solicitações anteriores. O Comissão de Direito Ambiental da 4ª. Subseção, Osmar da Silva, datado como 14 de 
presidente informa aos presentes que enviará ofício do COMDAM a presidente abril de 2009. O ofício apresenta uma solicitaçao aos membros do COMDAM, para 
do IMAM, solicitando o apoio administrativo adequado a necessidade do participarem de uma comissão ambiental que reivindicará ações públicas 
COMDAM, principalmente no que diz respeito a confecção de documentos, sua emergenciais para melhoria da qualidade do ar do município de Dourados-MS, 
guarda, disponibilização aos conselheiros e arquivo dos mesmos. A reunião foi decorrente de contaminação e poluição do ar de determinada(s) indústrias 
encerrada às 10 horas e 15 minutos. Não havendo nada mais a relatar, eu, Simone instaladas na região. Através dessa solicitação estendeu-se um convite para que se 
Ceccon, membro titular do conselho, na ausência justificada da primeira firme um convênio entre as instituições participantes da comissão. O convite foi 
secretária conselheira Maria Aparecida de Oliveira Miguel, lavrei a presente ata bem acolhido por todos os membros presentes. Jean Bart, abriu discussão para que o 
que após lida e aprovada pelo conselho, vai assinada por mim e pelo presidente COMDAM possa participar junto a OAB levando sugestões. O convidado Luis 
em exercício. Carlos Ribeiro (Arquiteto/ Salvar), enfatizou que seria muito bom entrar em contato 

com a CETESB/SP (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental- São 
Paulo) e ver a possiblidade de firmar um convênio para que as análises de poluentes 

Cesar Augusto Scheide
atmosféricos e controle de qualidade do ar fossem realizadas, já que é um caso 

Vice-Presidente do COMDAM emergente e necessita de uma solução pontual e diminuiria os custos de orçamento, 
pois a compra de equipamentos necessita de um investimento financeiro maior. 

Simone Ceccon Romen (visitante) lembrou que o município de Dourados está em desenvolvimento, 
Conselheira do COMDAM e temos que ter uma visão de futuro, pois os impactos industriais serão frequentes e 

Secretária “ad hoc” mais indústrias serão instaladas, portanto, deve-se tomar medidas continuas a curto 
e longo prazo, por isso, há necessidade de se ter investimentos municipal em 
equipamentos adequados e pesquisa dirigida. Capitão Renato (Pol. Mil. 

Ata n. º 005/2009 COMDAM – Aos 28 dias do mês de maio de 2009, quinta- Ambiental), enfatizou que para uma solução emergencial e pontual em determinada 
feira, ás 9:00 horas, estiveram reunidos ordinariamente na sala de reuniões do empresa,   foi constatado que a simples instalação de um equipamento adequado  na 
IMAM, situado na Av. Joaquim Teixeira Alves, 3.770, Parque Arnulpho chaminé da indústria, resolveria o problema de emissão de gases odoríficos na zona 
Fioravante, Dourados-MS, os membros do Conselho Municipal de Defesa do urbana. Ele se encarregou de verificar se essa seria uma solução técnica adequada 
Meio Ambiente – COMDAM conforme apontado em lista de presença específica, para a empresa em suspeita de contaminação do ar. Romen demonstrou sua 
com o objetivo de realizar a eleição da nova diretoria do conselho para o biênio sensibilizaçao preocupante, destacando a importância da qualidade do ar para a 
2009-2010. A reunião foi iniciada pelo Presidente do Conselho, Jean Bart, saúde e os riscos para a saúde humana, de alguns gases emitidos na atmosfera. 
solicitando confirmação da representatividade dos conselheiros presentes e Walder (Embrapa) retomou a importância de se ter um contato com a CETESB 
verificação do número de conselheiros com direito á voto, sejam titulares como primeiro passo para tomar conhecimento das possibilidades de convênio e de 
presentes ou suplentes na ausência dos titulares. Foi confirmada a presença de orientações para continuar investindo e garantir uma autonomia de se fazer o 
dezoito conselheiros com direito a voto. Tratando-se de reunião com fim de controle de qualidade do ar municipal independente.  Luciana (SEMAC/IMASUL), 
eleição, foi suprimida pelo presidente os itens de rotina da pauta como sugeriu ver a possibilidade de contratar a CETESB não só para o caso em loco, mas 
expediente, leitura e votação da ata da reunião anterior e correspondências. Em para todo o Distrito Industrial. Sidney Camacho (SIMME) se apresentou diponível 
seguida o presidente abriu espaço a proposição das candidaturas para função de para verificar em algumas empresas, quais equipamentos elas disponibilizam para o 
presidente do conselho. Foram propostas as candidaturas do conselheiro César controle de qualidade do ar. Jean Bart encerrou essa discussão, apresentando o 
Augusto Scheide e da conselheira Maria Aparecida de Oliveira Miguel. Ambos seguinte fechamento: o COMDAM entrará em contato com a CETESB para 
conselheiros consultados pelo presidente aceitaram as candidaturas. Foi verificar a possibilidade de convênio e orientações de assistência técnica ao controle 
solicitado pelos presentes que os candidatos a presidência do conselho de qualidade do ar em todo o Distrito Industrial pertencente ao municípo de 
realizassem uma breve apresentação sobre si e sobre sua proposta de ação frente Dourados, concomitante com a verificação de possibilidades de investimentos de 
ao conselho. Feitas as apresentações, foi sugerida a votação por sistema de voto equipamentos visando o controle a longo prazo e verificação de instalação de peças 
secreto por escrito, com chamada nominal e imediata apuração e divulgação do adequadas nas chaminés de algumas indústrias. Jean afirmou entrar em contato com 
resultado. A proposta foi aprovada por unanimidade. Foi realizada a votação e o a CETESB, e enviar resposta por e-mail a todos os conselheiros. A seguir, a ata da 
resultado apurado pelo presidente Jean Bart, auxiliado pelo funcionário reunião anterior foi lida pela conselheira Vilma Lins (IMAD), sendo aprovada por 
administrativo do IMAM Sr. Vidal e pelo conselheiro Maurício Peralta, foi em todos os conselheiros, com pouquíssimas correções ortográficas. A discussão 
seguida divulgado como doze votos para o conselheiro César Augusto Scheide, seguinte foi apresentada pela conselheira Quésia, esclarecendo sobre a importância 
seis votos para a conselheira Maria Aparecida de Oliveira Miguel, nenhum voto do respeito do direto humano de viver adequadamente, em detrimento a remoção de 
nulo e nenhum voto em branco. Eleito o presidente do conselho para o novo família em locais indevidos para outros locais, que as vezes mais impróprios ainda. 
biênio, seguiu-se as indicações e eleições para vice-presidente e para primeiro Luis Carlos Ribeiro (Salvar), apresentou sua opinião pessoal e profissional a 
secretário, onde após votação direta por manifestação dos conselheiros foram respeito da necessidade de se exigir uma EIA/ RIMA de projetos. Apresentou uma 
eleitos o conselheiro Capitão Renato dos Anjos Garnes para a vice presidência e a cópia de seu parecer técnico intitulado como “Considerações técnicas ambientais e 
conselheira Maria Aparecida de Oliveira Miguel para a vice secretária. Por urbanísticas sobre a área do complexo da nascente do córrego água boa no Jardim 
decisão do conselho ficou para a próxima reunião ordinária a indicação e eleição Novo Horizonte”; solicitando EIA/RIMA do estado para que os conselhos tenham 
do segundo secretário da mesa diretora do COMDAM. O presidente parabenizou força política e judicial. Outra sugestão apresentada pelo arquiteto, é em relação a 
os eleitos, se colocou a disposição do COMDAM e da nova mesa diretora para o verba liberada para o córrego do Jardim Água Boa, que saiu no Diário Oficial do 
que for necessário, informou que a posse da nova diretoria se realizará na próxima município (D.O.). Luis Carlos, solicitou para o COMDAM verificar qual será o 
reunião ordinária, visto que se faz necessária a publicação da nomeação em projeto ambiental investido na área. Dauber enfatizou a necessidade de exigir a 
Diário Oficial do Município da nova composição do conselho para tal. Por fim participação dos representantes de instituições inscritas no Conselho e que não 
desejou que os trabalhos do conselho no biênio que ora se inicia traga bons frutos participam das reuniões do COMDAM. A sugestão foi acolhida pelo conselho e será 
a toda comunidade douradense. A reunião foi encerrada ás 11 horas e 45 minutos. encaminhado pelo presidente as devidas providências. Jean Bart, colocou em 
Não havendo nada mais a discutir e a votar eu, Maria Aparecida De Oliveira votação a solicitação do EIA/RIMA do estado sugerida por Luis Carlos Ribeiro. A 
Miguel, primeira secretária, membro do Conselho, lavrei a presente ata que após solicitação foi aprovada, por todos os conselheiros, sendo um voto contrário e um 
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em abstenção. Quésia (Sanesul) apresentou como sugestão para remoção de houveram várias preocupações, sendo que foi sugerido pelos conselheiros o envio 
famílias de áreas indevidas, a ocupação de áreas ociosas centrais da cidade, do processo para a análise do COMDAM, devido a profundidade do lençol freático. 
levando em consideração a inclusão social, ou como solução a extensão do Ainda, segundo a Conselheira Ana Luíza ,o CMPD  não estava funcionando, no 
perímetro urbano. Thais (AEAD), justificou que o município escolhe áreas entanto toda a análise foi feita de forma correta visando o desenvolvimento 
periféricas do municipio pelo valor dos terrenos, já que é um projeto para acolher sustentável. Finalizou dizendo que o Conselho de Habitação também foi favorável a 
muitas famílias e o orçamento ser limitado. Luciana (SEMAC/IMASUL), Quésia implantação do Conjunto Habitacional. A Conselheira Quésia comentou que as 
e Luis Carlos apontam para que todos reflitam sobre essa posição, pois o famílias que serão assentadas neste local são famílias que residem na “bordadura” 
investimento limitado do início faz com que se gaste mais em infraestrutura do Córrego Água Boa, a conselheira foi convidada para fazer parte deste projeto, 
urbana no local selecionado e com projetos sociais paliativos contra violência segundo ela a situação de moradia atual dessas pessoas é bastante preocupante, ao 
pública e moradias inadequadas. Seguindo a pauta, foi apresentado pela todo são 420 famílias , a qualidade de vida é precária incluindo riscos de contágio a 
acadêmica do Curso de Gestão Ambiental da UNOPAR, Celizania Souza Grisi de doenças, socialmente ela é favorável ao projeto. Finaliza dizendo que as pessoas que 
Oliveira, o projeto “Construção de Caixas de Decantação de óleos e Água”. A irão residir neste local já encontram-se cadastradas em Brasília. Segundo o vice-
acadêmica enfatizou a importância sobre a responsabilidade ambiental, alertou presidente César Scheide e em contato com representantes da Câmara se informou 
sobre a contaminação da água com óleo e apresentou uma amostragem feita com a que a Câmara emitirá resposta a Promotoria assim  como o COMDAM. Esta 
absorção de óleo em tijolos. Essa apresentação gerou discussão e reflexão sobre a resposta  deverá ser dada no prazo de 10 dias a partir do recebimento do ofício. O 
qualidade de caixas no município de Dourados e as exigências políticas locais. conselheiro Marcos Duarte referiu-se  ao lençol freático que é sazonal e mostrou a 
Marcos Duarte (Salvar), aproveitou a discussão para passar algumas informações sua indignação em relação a insistência em invadir determinadas áreas, ele afirma 
a respeito, e solicitar ao COMDAM, para reforçar o pedido ao IMAM de que a questão ambiental não foi considerada, acredita que há outras áreas viáveis e 
disponibilizar profissionais especializados na área de engenharia e de que a problemática dessas famílias, citadas pela Quésia, irá continuar só que em 
saneamento ambiental para que a fiscalização e orientações ambientais do outro local. O conselheiro Dauber se manifestou favorável ao projeto, preservando a 
município sejam adequadas. As pautas seguintes: “Programação da Semana do área verde e realizando projetos ambientais neste local.  Segundo o conselheiro 
Meio Ambiente e Indicações para o troféu Marco Verde” e “Nova Composição da Raimundo a solução da mudança das famílias de local é paliativa, a problemática irá 
diretoria do COMDAM e seus membros” foram encaminhadas como pauta da continuar. Segundo o conselheiro Daniel em vistoria de vários representantes de 
próxima reunião. O conselheiro Dauber pede a palavra para comentar sobre as diversos conselhos foi concluído que o projeto é viável, salientando que não haverá 
declarações do arquiteto Luiz Carlos Ribeiro sobre o COMDAM, veiculadas na sumidouro e haverá presevação da reserva vegetal. Segundo Ana Luíza a definição 
imprensa local e declara que as entidades que se preocupam com o meio ambiente das ZEIAs foi de acordo com a presença da mata, não houve estudos mais precisos 
são muito frágeis e em número reduzido, então elas devem procurar se aglutinar para essa definição. Todos os conselhos técnicos já se reuniram e no que se refere ao 
para terem maior eficiência, quanto as manifestações do COMDAM, pelo seu desenvolvimento urbano já está consolidado. Segundo o Bosco o Plano Diretor traz 
presidente, são originadas pelas decisões plenárias deste conselho, refletindo a algumas divergências entre o que está previsto e a situação da área atual. Ana Luíza 
opinião da maioria dos conselheiros, cabe a ação mais pontual “as entidades que novamente enfatiza que atualmente aprova-se o loteamento com muita cautela e 
compõem o conselho, o que demonstra o espírito democrático do COMDAM, após várias discussões de conselhos diversos. Foi concluído por todos que esse 
que é a mesma opinião do Arquiteto Luiz Carlos, conforme suas declarações de assunto terá prosseguimento em outro momento e que a resposta ao Ministério 
valorização dos conselhos municipais. Com relação a promotoria do meio Público será dada. Este momento de discussão sobre esse assunto foi com a 
ambiente, o conselheiro Dauber, deixou bem claro que o COMDAM tem uma finalidade de esclarecer e informar. Dando prosseguimento a pauta foi comentado 
parceria muito estreita com esta instituição, que apóia as ações do COMDAM e em relação ao processo do Hermette Rigotti e ficou acertado que será pedido a 
vem buscar subsídios para suas decisões neste conselho, desta forma solicitou observação do Lei quando foi feito a leitura  da posição do IBAMA que 
que o Arquiteto Luiz Carlos considerasse a promotoria como uma grande parceira tecnicamente sugere que a área  por enquanto seja mantida como está. A sugestão do 
para a fiscalização das questões ambientais na região. A reunião foi encerrada às Presidente Jean Bart e Vice-Presidente César Scheide é que deve ser melhorada a 
11 horas. Não havendo nada mais a discutir e votar eu, Vilma da Silva Lins, posição para que seja definido o parecer do COMDAM. O Presidente da mesa fez a 
membro do Conselho, lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo contagem dos conselheiros para uma votação sobre o parecer. . Nada mais havendo 
conselho, vai assinada por mim e pelo presidente. a relatar eu, Odinêz Alves Marques Garcia, Secretária Executiva Substituta, lavrei a 

presente ata que após lida e aprovada pelo conselho, vai assinada por mim e pelo 
Jean Bart presidente.

Presidente do COMDAM
Jean Bart

Vilma da Silva Lins Presidente do COMDAM
Conselheira do COMDAM

Odinêz Alves Marques Garcia
Secretária Executiva Substituta

Ata n. º 003/2009 COMDAM – Aos 25 dias do mês de março de 2009, terça-
feira, às 09 horas, estiveram reunidos ordinariamente na sala de reuniões do 
IMAM, situado à Av. Joaquim Teixeira Alves, 558, Parque Arnulpho Fioravante, Ata n. º 002/2009 COMDAM – Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2009, sexta-
Dourados - MS, os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio feira, às 09 horas, estiveram reunidos ordinariamente na sala de reuniões do IMAM, 
Ambiente – COMDAM e alguns visitantes alunos do curso de Gestão Ambiental situado à Av. Joaquim Teixeira Alves, 558, Parque Arnulpho Fioravante, Dourados - 
e de Geografia da UFGD. A reunião foi aberta pelo vice-presidente do MS, os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 
COMDAM, Sr. César Scheide, com a leitura da pauta de convocação e leitura e COMDAM. A reunião foi aberta pelo presidente do COMDAM, Sr. Jean Bart, com 
votação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada com correções. Não foram a leitura da pauta de convocação e leitura e votação da ata da reunião anterior. A ata 
recebidas e nem enviadas correspondências. Dando prosseguimento a pauta da foi aprovada com correções. Foram recebidas as seguintes correspondências: 
reunião, iniciou-se a discussão do regimento interno no que se refere a Ofício 003/09/IBAMA/Dourados, informando que de acordo com análise realizada 
necessidade de inclusão do secretário executivo do IMAM exclusivo para o por analistas ambientais do IBAMA, o imóvel localizado na continuação da Rua 
atendimento ao COMDAM, foi lida a pauta do dia e aprovada a ordem do dia. Cafelândia, por se tratar de uma Zona de Especial Interesse Ecológico (ZEIA), 
Segundo o vice-presidente César Scheide se torna necessário uma reunião para deveria ser incorporado ao Parque do Rego D’água, sugerindo que a Prefeitura 
discussão do regimento interno e foi solicitado disponibilizar o regimento interno Municipal de Dourados, com apoio do Fundo Municipal de Meio Ambiente, 
via E-mail para os conselheiros e marcar uma reunião somente para discussão e desaproprie a área. Of. nº 021/2009-Reitoria/UFGD, indicando a professora 
inclusão de sugestões de mudanças no regimento interno do COMDAM. Iniciou- Simone Seccon como Conselheira Titular e professor Paulino Barroso Medina 
se a discussão do Conjunto Habitacional Estrela Tovy, o conselheiro César Júnior como Conselheiro Suplente; OF. ADM. 078G./2005/2010 ACED – 
Scheide informou a todos sobre o caso e disse que  foi realizada uma discussão na Associação Comercial e Empresarial de Dourados-MS, indicando César Augusto 
mídia sobre a “matinha”, a promotoria teve conhecimento via jornal  que foi feita Scheide como Conselheiro Titular. Foram encaminhadas as seguintes 
alterações no Plano Diretor, modificando através de uma lei,o mapa referente as correspondências: Of. nº. 05/2009/COMDAM e 06/2009/COMDAM e destinados, 
ZEIAs.  A promotoria solicitou, através de ofício ao COMDAM, a emissão de respectivamente, ao Presidente da AEAD – Ass. dos Engenheiros e Arquitetos de 
parecer sobre tal modificação, assim como também oficiou a Câmara Municipal. Dourados e ao Pres. do Sindicato dos Trab. das Ind. de Alimentação, solicitando 
Há Licença Ambiental Prévia e de Instalação para a construção do Conjunto indicação de representantes para Conselheiros. Dando prosseguimento a pauta da 
Habitacional. Foram realizadas especulações sobre o assunto abordando reunião, o Presidente Jean Bart convidou a Conselheira Simone Seccon a apresentar 
possíveis danos ambientais “previstos” como ocupação dentro da reserva e tantos a proposta de “Programação da Semana de Meio Ambiente de Dourados”. Na 
outros. Em 25/06/07 os conselheiros reuniram-se na Câmara Técnica e liberaram proposta o tema central da Semana deverá ser a Gestão de Recursos Hídricos, onde 
despacho favorável. O questionamento do COMDAM na Câmara Municipal é os trabalhos realizados deverão subsidiar a formação do Comitê de Bacia 
que o mapa transforma esse local em não ZEIA, ou seja, suprimiu essa área Hidrográfica do Rio Ivinhema. O conselheiro César Lutti sugeriu a criação de uma 
enquanto ZEIA. Segundo a conselheira Ana Luíza, em 2003 foi aprovado o Plano cartilha com o tema “Educação Ambiental na cozinha – resgate cultural”. A 
Diretor e foi estruturado em Fevereiro de 2008, sendo possível mudanças no conselheira Ana Luiza sugeriu que o tema central da Semana seja apresentado em 
Plano de acordo com o crescimento da cidade e com a demanda, devendo ser eventos que antecedem a Semana de Meio Ambiente, como Feira Agropecuária de 
aprovado pelos conselhos suportes como COMDAM, CMDU, Conselho de Dourados. O conselheiro Dauber propôs que para a próxima reunião ordinária 
Desenvolvimento Econômico, Conselho do Orçamento Participativo, Conselho sejam apresentadas propostas para a Semana de Meio Ambiente, assim como a 
da Habitação e CMDU. Essa situação foi analisada pelo CMDU em abril de 2006, indicações de nomes para receber o Prêmio Marco Verdes. Dando prosseguimento a 
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reunião passou a analisar os processos encaminhados pelo IMAM à Câmara resíduos em logradouros públicos. O Conselheiro César informou que o Projeto de 
Técnica de Análises de Processos. Proc. 19373/2007 em nome de Hermete implantação dos Ecopontos partiu do COMDAM. O Conselheiro Dauber, com 
Rigotti e Proc. 25.844/2008 em nome de Nova Roma Loteadora e Incorporadora, aparte do Conselheiro Jean, informou que a coleta seletiva tem sido intensamente 
referente a loteamento envolvendo supressão de árvores nativas no debatida desde 2003 no COMDAM e que por cobrança do COMDAM a Prefeitura 
prolongamento da rua Cafelândia. A Câmara Técnica opinou favoravelmente ao Municipal de Dourados através da SEPLAN elaborou Projeto de Coleta Seletiva 
loteamento mediante pagamento de compensação ambiental a ser empregada na para a cidade de Dourados. Os conselheiros colocaram a necessidade de se 
recuperação da mata ciliar do córrego Rego D’água. Considerando que o ofício aproveitar o projeto elaborado, evitando o desperdício de dinheiro público e o 
encaminhado pelo IBAMA opinava pela transformação da área em Unidade de tempo dos Conselheiros gastos na discussão e análise do Projeto. A Presidente do 
Conservação, a plenária decidiu pelo encaminhamento ao IMAM do parecer da IMAM informou que o Projeto será aproveitado e que o IMAM fará algumas 
Câmara Técnica e do Ofício do IBAMA. Solicitação de renovação da alterações. O Dr. Paulo Zeni questionou o gerenciamento do aterro sanitário, 
LO/009/2008 SUAMB, de interesse da empresa Campina Verde Armazéns sobretudo em relação ao lixo hospitalar, uma vez que aos materiais contaminados 
Gerais Ltda., a câmara técnica (despacho 004/2009) opinou pelo indeferimento são juntados aos resíduos de cozinha e lanchonete gerados nos hospitais. Ao ser 
da solicitação de renovação da LO. Pedido de Licença Prévia para implantação de questionada a respeito das licenças ambientais emitidas, a Senhora Irionetti 
pousada à margem do rio Dourados de interesse de Luiz Corrêa – Pousada dos informou que esta sendo atendidas todas as exigências legais e que foram realizadas 
Dourados, a câmara técnica (despacho 001/2009) opinou pelo deferimento do mudanças de procedimentos em relação ao protocolo, onde só é permitida a 
requerimento desde que sejam feitas a recomposição da mata ciliar e reserva recepção de processos que estejam com a documentação completa. O Conselheiro 
legal, e adequações no sistema de drenagem das águas pluviais e sistema de Lincoln sugeriu que o IMAM encaminhe mensalmente ao COMDAM a relação de 
tratamento de esgoto. Processo em nome de Girleide da Silva Bonatto para processos que deram entradas a pedidos de licenças e a relação das licenças 
regularização de terreno, através do despacho 002/2009 o parecer da câmara expedidas. Os representantes do IMAM informaram que, pelo quadro reduzido de 
técnica foi de acompanhar o relatório do fiscal do IMAM, não aprovando a pessoal, isso seria impossível de ser atendido. O plenário deliberou pelo 
regularização. Processo nº. 27251/2008 de interesse de Juarez Nunes Correia, a encaminhamento de ofício ao IMAM solicitando tais relações. A Conselheira 
câmara técnica opinou pelo deferimento da solicitação desde que o Simone informou que será realizado pela UFGD o Projeto Semana Ecológica, com 
empreendimento seja devidamente licenciado. Solicitação de abertura de rua por enfoque nos trabalhos de extensão voltados para a educação ambiental. Foi 
parte do Sr. Jorge Nasralla, a câmara técnica (despacho 003/2009) opinou pelo deliberado que o COMDAM encaminhará ofício à UFGD solicitando cópia do 
deferimento da solicitação. Dando prosseguimento a pauta da reunião passou-se referido projeto. Em decorrência da extensão do tempo a reunião foi encerrada às 11 
aos assuntos gerais. O conselheiro César Scheide solicitou que seja agendada horas e 30 minutos. Nada mais havendo a relatar eu, Lincoln Fernandes, primeiro 
uma reunião de trabalho com a Diretora Presidenta do IMAM para tratar da secretário, lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo conselho, vai assinada 
Política Ambiental a ser instituída pelo IMAM e da gestão do Fundo Municipal de por mim e pelo presidente.
Meio Ambiente. O conselheiro César Scheide sugeriu que seja feito um convite 
para o Arquiteto Luis Carlos Ribeiro para participar da próxima reunião ordinária Jean Bart
do COMDAM, com o intuito de oportunizar espaço ao ambientalista para dirimir Presidente do COMDAM
dúvidas sobre ações do COMDAM abertas na mídia local. Em decorrência da 
extensão do tempo a reunião foi encerrada às 11 horas e 30 minutos. Nada mais Lincoln Fernandes
havendo a relatar eu, Lincoln Fernandes, primeiro secretário, lavrei a presente ata 1º Secretário
que após lida e aprovada pelo conselho, vai assinada por mim e pelo presidente.

Jean Bart Ata nº. 014/2009/CPL/PREVID da Reunião da Comissão de Permanente de 
Presidente do COMDAM Licitação do PREVID.

Lincoln Fernandes Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, às treze 
1º Secretário horas e quarenta e dois minutos, na sala de reuniões do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores do Município de Dourados - PreviD, situado na Rua Ciro 
Melo, número mil setecentos e cinqüenta e seis, Centro, na cidade de Dourados, 

Ata n. º 001/2009 COMDAM – Aos 29 dias do mês de janeiro de 2009, Estado de Mato Grosso do Sul – MS, reuniram-se os membros da Comissão 
quinta-feira, às 09 horas, estiveram reunidos ordinariamente na sala de reuniões Permanente de Licitação do Instituto de Previdência Social dos Servidores do 
do IMAM, situado à Av. Joaquim Teixeira Alves, 558, Parque Arnulpho Município de Dourados, Helio do Nascimento, Solange Tumelero, Hebe de Oliveira 
Fioravante, Dourados - MS, os membros do Conselho Municipal de Defesa do Barrios, Gilberto Gonçalves dos Santos, Nivaldo Gamarra designados pela 
Meio Ambiente – COMDAM. A reunião foi aberta pelo presidente do Resolução nº. 007/2008 publicada no Diário Oficial  nº. 2431 de 07/01/09, e 
COMDAM, Sr. Jean Bart, com a leitura da pauta de convocação e leitura e Resolução nº. 001/2009 publicada no Diário Oficial  nº. 2562 de 22/07/09 tendo 
votação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada sem correções. Foram como presidente o primeiro declinado, com a finalidade de analisar a documentação 
recebidas as seguintes correspondências: Of. nº 1/2009/ADM IMAM, indicando e julgar as propostas do Convite nº. 002/2009, cujo objeto é a aquisição de 
Daniel Alves dos Santos como Conselheiro Titular e Irionetti Fátima Ferreira mobiliário em geral para atendimento das necessidades do PreviD. Foram 
como Conselheira Suplente; CI nº. 0026/2009 da Secretaria de Agricultura, Ind. E convidadas as seguintes proponentes: ANAPEL - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 
Comércio, indicando Maurício Rodrigues Peralta como Conselheiro Titular e LTDA-ME., representada pelo Sr. POLÍBIO NOVAIS DANTAS; FABRICIO 
Luis Carlos Rodrigues Moraes, como Conselheiro Suplente. Foram DOURADO DA SILVA & CIA LTDA-ME, representada pelo Sr. PAULO CÉSAR 
encaminhadas as seguintes correspondências: Of. nº. 08/2008/COMDAM DA SILVA LIMA, E MILAN & MILAN LTDA, representada pelo Sr. MILTON 
destinado ao Promotor de Meio Ambiente, Dr. Paulo César Zeni, encaminhando MILAN NETO. Abertos os trabalhos da comissão permanente de licitação 
cópias de ofícios enviados à SANESUL com solicitação de prestação de contas da constatou-se que manifestou interesse protocolando a entrega dos envelopes no 
aplicação de recursos do RESAM; Of. nº. 01/2009/COMDAM destinado ao PreviD as seguintes proponentes: ANAPEL - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 
IMAM e Of. nº. 02/2009/COMDAM destinado à Secretaria de Serviços Urbanos, LTDA-ME;  FABRICIO DOURADO DA SILVA & CIA LTDA-ME e MILAN & 
solicitando indicação de representantes para Conselheiros; Of. nº. MILAN LTDA. O Presidente deu início a sessão verificando a autenticidade dos 
03/2008/COMDAM destinado ao Promotor de Meio Ambiente, Dr. Paulo César envelopes de Habilitação e Proposta passando aos membros da Comissão para 
Zeni, convidando-o a apresentar ao plenário do COMDAM o Projeto de rubrica, efetuando em seguida a abertura do Envelope nº. 01 – Habilitação. Após 
Diagnóstico Ambiental da Microbacia do rio Dourados; Of. nº. analisada e rubricada a documentação de Habilitação, a Comissão considerou que a 
04/2009/COMDAM destinado ao IMAM, convidando a Diretora Presidente, Sra. proponente: ANAPEL - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME., apresentou 
Irionetti Fátima Ferreira, a participar da reunião ordinária do COMDAM. A em ordem toda a documentação exigida no Edital e foi considerada habilitada. A 
reunião contou com a presença dos convidados Dr. Paulo César Zeni, Promotor empresa FABRICIO DOURADO DA SILVA & CIA LTDA-ME apresentou em 
de Justiça do Meio Ambiente da Comarca de Dourados e da Diretora Presidente ordem toda a documentação exigida no Edital e foi considerada habilitada. Ainda, a 
do IMAM, Sra. Irionetti Fátima Ferreira. Dando prosseguimento a pauta da empresa MILAN & MILAN LTDA apresentou em ordem toda a documentação 
reunião o Presidente Jean Bart agradeceu a presença dos convidados e passou a exigida no Edital e foi considerada habilitada. Assim sendo o Presidente deu 
palavra ao Dr. Paulo César Zeni, que proferiu a palestra “Projeto de Diagnóstico prosseguimento aos trabalhos e procedeu a abertura do Envelope nº. 02 – Proposta, 
Ambiental da Microbacia do Rio Dourados”. Em sua explanação informou que o passando aos membros da comissão para rubrica e exame da proposta de preços. A 
projeto será realizado no mesmo formato do realizado na Bacia do Rio Formoso, Comissão entendeu estarem as propostas das proponentes formalmente de acordo 
enfocando as áreas de preservação permanente e de reserva legal. O Promotor com o Edital e por determinação do Presidente passou-se ao julgamento e análise 
enfatizou que o apoio de outras instituições será de fundamental importância para dos preços cotados. Destaca-se como vencedora a proposta apresentada pela 
alcançar o êxito desejado. Dando prosseguimento á reunião, os representantes do empresa ANAPEL - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME e assim declarada 
IMAM, Sr. Daniel Alves dos Santos e Sra. Irionetti Fátima Ferreira, foram pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros a 
convidados a fazer uso da palavra para exporem as propostas do IMAM em proponente, considerando-se o critério de menor preço global do lote, nos seguintes 
relação à coleta seletiva de lixo. Foi colocado que a Prefeitura de Municipal de lotes: 
Dourados implantará quatro pontos (Ecopontos) de coleta de lixo (resíduos Lote 01 – Valor total - R$ 15.395,00 (quinze mil trezentos e noventa e cinco 
domésticos orgânicos), entulhos da construção civil e resíduos de podas de reais); 
árvores. O objetivo é facilitar a entrega destes materiais pela população dos Lote 02 – Valor total - R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais); 
bairros mais afastados, principalmente carroceiros, evitando o lançamento destes A proposta apresentada atesta validade 60 dias (sessenta dias). Foi oportunizada 
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a apresentação de protestos e recursos, não manifestando interesse nenhuma das Hebe de Oliveira Barrios
proponentes presentes. Desta forma, nada mais havendo a tratar o Presidente Membro
declarou o resultado e a reunião foi encerrada da qual foi lavrado ata, que após lida 
e aprovada será assinada pelos presentes. Dourados, 22 de setembro de 2009. Gilberto Gonçalves dos Santos

Membros: Membro

Helio do Nascimento Polibio Novais Dantas
Presidente ANAPEL - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Nivaldo Gamarra Paulo César da Silva Lima
Membro FABRICIO DOURADO DA SILVA & CIA LTDA-ME

Solange Tumelero Fernanda Gois Messias Silva
Membro Assessora Jurídica - PreviD

BALANCETE

ATAS

Ata da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, Bambu (DEM); José Carlos Cimatti Pereira-José Carlos Cimatti (PSB); José 
exercício de 2009. Carlos de Souza - Zezinho da Farmácia - (PSDB); Julio Luiz Artuzi-Julio Artuzi  

(PRB).  Havendo a presença total dos Vereadores o Senhor Presidente declarou 
iniciada a Sessão. I – EXPEDIENTE:  Foi aprovada sem emendas a Ata da 17ª 

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às dezenove Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: 1. Mensagem 
horas, no Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três mil, de Projeto de Lei Complementar n° 009/2009, de autoria do Poder Executivo, que 
quatrocentos e noventa e cinco, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do altera dispositivo da Lei Complementar n° 121/2007; 2. Mensagem de Projeto de 
Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva- Lei n° 020/2009, de autoria do Poder Executivo, que cria a Coordenadoria 
DEM, tendo como primeiro Secretário Vereador Humberto Teixeira Junior- Municipal de Defesa Civil – COMDEC do Município de Dourados e dá outras 
PDT. Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Aurelio Luciano providências; 3. Mensagem de Projeto de Lei n° 021/2009, de autoria do Poder 
Pimentel Bonatto-Aurélio Bonatto (PDT); Claudio Marcelo Machado Hall- Executivo, que cria o Fundo Municipal de Defesa Civil – FUNDEC do Município 
Marcelão (PR); Délia Godoy Razuk-Délia Razuk (PMDB); Dirceu  Aparecido de Dourados e dá outras providências; 4. Mensagem de Projeto de Lei n° 
Longhi-Dirceu Longhi (PT); Gino José Ferreira-Gino Ferreira, Marcelo Luiz 023/2009(009), de autoria do Poder Executivo, que o autoriza a doar ao Estado de 
Lima Barros-Marcelo Barros e Paulo Henrique Amos Ferreira-Paulo Henrique Mato Grosso do Sul o imóvel de matricula 46.233, da Unidade Educacional de 
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Internação – UNEI; 5. Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria Ata da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, 
Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para exercício de 2009.
Programa de pagamento de AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA COMP 04/2009; 6. Oficio do Comando de Policiamento do 
Interior informando o que o Ten. Cel. Marcos Antônio David dos Santos é o Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às dezenove horas e 
atual Comandante do 3° Batalhão Policia Militar de Dourados; 7. Oficio do quatro minutos, no Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três mil, 
Gabinete do Deputado Estadual José Teixeira, encaminhado cópia de quatrocentos e noventa e cinco, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do 
solicitação de benfeitorias para o município de Dourados; 8. Diversos ofícios Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva-
da esfera Federal, Estadual e Municipal enviando respostas de proposições dos DEM, tendo como primeiro Secretário Vereador Humberto Teixeira Junior-PDT. 
Vereadores. Foram apresentadas proposições de acordo com o artigo 168, do Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Aurelio Luciano Pimentel 
RI, pelos seguintes Vereadores: Infra-assinados apresentou 1 moção Bonatto-Aurélio Bonatto (PDT); Claudio Marcelo Machado Hall-Marcelão 
protocolada sob o n° 1756; Aurélio Bonatto apresentou 2 requerimentos, 4 (PR); Délia Godoy Razuk-Délia Razuk (PMDB);Gino José Ferreira-Gino 
indicações e 4 moções protocolados sob os nºs 1757 a 1766;  Cláudio Marcelo Ferreira, Marcelo Luiz Lima Barros-Marcelo Barros e Paulo Henrique Amos 
Hall-Marcelão apresentou 1 projeto de lei  e 4 indicações protocolados sob os Ferreira-Paulo Henrique Bambu (DEM); José Carlos Cimatti Pereira-José 
nºs  1767 a  1771; Délia Razuk apresentou 4 indicações protocoladas sob os Carlos Cimatti (PSB); José Carlos de Souza - Zezinho da Farmácia - (PSDB); 
n°s 1772 a 1775; Dirceu Longhi apresentou 1 requerimento, 5 indicações e 3 Julio Luiz Artuzi-Julio Artuzi (PRB). Ausência justificada do Vereador Dirceu 
moções protocolados sob os n°s 1776 a 1784; Gino Ferreira apresentou 2 Longhi. Havendo a presença da  maioria dos Vereadores o Senhor Presidente 
requerimentos e 1 indicação  protocolados sob os nºs 1785 a 1787; Humberto declarou iniciada a Sessão. I – EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a Ata 
Teixeira Junior  apresentou 2 projetos de leis, 4 indicações e 2 moções  da 18ª Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: 1. 
protocolados sob os nºs 1788 a 1795; José Carlos Cimatti apresentou 2 projetos Oficio do Gabinete do Vereador Dirceu Longhi informado que o mesmo  não 
de leis, 4 indicações e 1 moção protocolados sob os nºs 1796 a 1802;  Zezinho estaria na Sessão do dia 9 de junho, pois estaria em Brasilia juntamente com  o 
da Farmácia apresentou  4 indicações e 2 moções protocoladas sob os n°s 1803 Prefeito de Dourados tratando de assuntos relacionados ao município. 2. 
a 1808; Julio Artuzi apresentou 2 projetos de leis e 4 indicações protocolados Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de 
sob os nºs 1809 a 1814; Marcelo Barros apresentou 4 indicações e 1 moção Saúde informando a liberação de recursos para Programa de pagamento de PAB 
protocoladas sob os nºs 1815 a 1819 ; Paulo Henrique Bambu  apresentou 3 FIXO; 3.Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo 
requerimentos e 2 indicações protocolados sob os n°s 1820 a 1824;  Sidlei Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para Programa de 
Alves  apresentou 1 projeto de lei e 6 moções protocolados sob os nºs 1825 a pagamento de SAÚDE NA FAMILIA; 4. Telegrama do Ministério da Saúde – 
1831. O Senhor Presidente despachou os Projetos às Comissões, determinou à Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de 
Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e recursos para Programa de pagamento de TETO MUNICIPAL DA MEDIA E 
despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Os ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR; 5. Telegrama 
Vereadores Gino Ferreira, Marcelo Barros, Zezinho da Farmácia, Délia Razuk, do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde 
Dirceu Longhi, José Carlos Cimatti, Aurélio Bonatto,  Júlio Artuzi, Claudio informando a liberação de recursos para Programa de pagamento de FAEC – 
Marcelo Hall -Marcelão e Sidlei Alves falaram de acordo com os art. 168 do nefrologia;  6. Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo 
RI- encaminhamento de proposições. Tribuna Livre, foi concedida ao Senhor Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para Programa de 
Carlos Ioris, Secretário Municipal de Obras, que falou sobre as atividades e pagamento de AGENTES COMUNITÁRIOS;  7. Telegrama do Ministério da 
atribuições da Secretaria Municipal de Obras. os Vereadores Dirceu Longhi, Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a liberação 
Zezinho da Farmácia, José Carlos Cimatti e Aurélio Bonatto, discorreram de recursos para Programa de pagamento de SAÚDE BUCAL;  8. Diversos 
sobre o assunto. II. GRANDE EXPEDIENTE: De acordo com o Art. 187 do RI ofícios da esfera Federal, Estadual e Municipal enviando respostas de 
(10) minutos, usaram da tribuna os Vereadores: Paulo Henrique  - Bambu, proposições dos Vereadores. Foram apresentadas proposições de acordo com o 
Marcelo Barros, Dirceu Longhi, Gino Ferreira, Sidlei Alves, Délia Razuk, artigo 168, do RI, pelos seguintes Vereadores: Infra-assinados apresentou 1 
Aurélio Bonatto, José Carlos Cimatti, Julio Artuzi, Zezinho da Farmácia e projeto de resolução protocolado sob o n° 1852; Aurélio Bonatto apresentou 4 
Humberto Teixeira Junior discorreram sobre assuntos de interesse da indicações e 4 moções protocoladas sob os nºs 1853 a 1860;  Cláudio Marcelo 
população. III. ORDEM DO DIA: I. PROJETOS EM  SEGUNDA  Hall-Marcelão apresentou 1 requerimento, 4 indicações e 2 moções protocolados 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de Lei Complementar n° 010/2009, de sob os nºs  1861 a  1867; Délia Razuk apresentou 1 projeto de lei e 3 indicações 
autoria da vereadora Délia Razuk, que transforma em Via Coletora a rua Benito protocoladas sob os n°s 1868 a 1871;  Gino Ferreira apresentou 3 requerimentos 
Benites, via que corta o Bairro Poravi I, II e Jardim Guaicurus, nesta cidade;   e 1 indicação  protocolados sob os nºs 1872 a 1875; Humberto Teixeira Junior  
b) Projeto de Lei n° 067/2009, de autoria dos vereadores José Carlos Cimatti, apresentou 2 projetos de leis, 4 indicações e 2 moções  protocolados sob os nºs 
Humberto Teixeira Junior e Zezinho da Farmácia denominando “Prefeito Luiz 1876 a 1883; José Carlos Cimatti apresentou 2 projetos de leis, 4 indicações e 5 
Antonio Alvares Gonçalves” a escola que esta sendo construída no Bairro moções protocolados sob os nºs 1884 a 1893;  Zezinho da Farmácia apresentou  4 
Novo Horizonte. II. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E indicações e 4 moções protocoladas sob os n°s 1894 a 1901; Julio Artuzi 
VOTAÇÃO: a) Projeto de Lei Complementar n° 001/2009 de autoria do apresentou 1 projeto de lei e 5 indicações protocolados sob os nºs 1902 a 1907; 
Vereador Gino Ferreira, que altera dispositivo da lei complementar n° Marcelo Barros apresentou 3 indicações e 1 moção protocoladas sob os nºs 1908 
101/2006, que dispõe sobre a concessão de Alvará Provisório para fins de uso e a 1910 ; Paulo Henrique Bambu  apresentou 1 requerimento e 3 indicações 
ocupação do solo; b) Projeto de Lei n° 064/2009, de autoria do Vereador Sidlei protocolados sob os n°s 1912 a 1915;  Sidlei Alves  apresentou 4 indicações e  5 
Alves, que dispõe sobre alteração da Lei n° 2152/1997 e dá outras moções protocolados sob os nºs 1916 a 1924. O Senhor Presidente despachou os 
providências. (moto-táxi). Submetidos a deliberação:  O Projeto de Lei Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações 
Complementar n° 010/2009 e o Projeto de Lei n° 067/2009 foram aprovados aos órgãos competentes e despachou as moções e os requerimentos à Ordem do 
em segunda votação. O Projeto de Lei Complementar n° 001/2009 e  o Projeto Dia para deliberação. Os Vereadores Aurelio Bonatto, José Carlos Cimatti, 
de Lei n° 064/2009 foram aprovados em primeira votação.  Os Requerimentos Zezinho da Farmacia, Gino Ferreira, Delia Razuk,   Júlio Artuzi, Marcelo Barros, 
e as  Moções foram aprovados, conforme a pauta. Esgotada a pauta a Claudio Marcelo Hall -Marcelão e Sidlei Alves falaram de acordo com os art. 168 
Presidência agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a sessão, da do RI- encaminhamento de proposições. A Sessão foi suspensa para uma 
qual foi lavrado Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da homenagem a Empresa Agropecuária Oeste -EMBRAPA, pelos 34 anos de 
Mesa Diretora. atuação em nossa região, quando foi entregue uma Moção Honrosa. II. 

GRANDE EXPEDIENTE: De acordo com o Art. 187 do RI (10) minutos, usaram 
da tribuna os Vereadores: Paulo Henrique Bambu, Marcelo Barros, Zezinho da 

Sidlei Alves da Silva Farmacia, Délia Razuk, Gino Ferreira, José Carlos Cimatti, Aurelio Bonatto, 
Humberto Teixeira Junior, Julio Artuzi, Claudio Marcelo Hall – Marcelão e Vereador Presidente
Sidlei Alves, que  discorreram sobre assuntos de interesse da população. III. 
ORDEM DO DIA: I. PROJETOS  EM REGIME DE URGÊNCIA: a) Projeto de 

José Carlos de Souza Lei nº  087/2009  (20) de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre cria a 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -COMDEC do Município de Vereador Vice-Presidente
Dourados e dá outras providências- anexo requerimento de urgência; b)  Projeto 

                                                     de Lei nº  089/2009 (21) de  autoria do Poder Executivo que cria o Fundo 
Municipal de Defesa Civil – FUNDEC – do Município de Dourados e dá outras Humberto Teixeira Junior 
providências – anexo requerimento de urgência. II. PROJETOS EM SEGUNDA  

Vereador 1º Secretário DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a)  Projeto de Lei Complementar n° 001/2009 de 
autoria do Vereador Gino Ferreira, que altera dispositivo da Lei Complementar 
n° 101/2006, que dispõe sobre a concessão de Alvará Provisório para fins de uso e 

Aurélio Luciano Pimentel Bonatto ocupação do solo; b) Projeto de Lei n° 064/2009, de autoria do Vereador Sidlei 
Vereador 2º Secretário Alves, que dispõe sobre alteração da Lei n° 2152/1997 e dá outras providências. 
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(moto-táxi). III. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para pagamento de 
Projeto de Lei n° 080/2009 (19) de autoria do Poder Executivo que desafeta o Programa de AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE COMP 05/2009 
uso do imóvel de propriedade do Município e afeta a mesma área para fins de MUNICIPAL UF MS; 9. Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria 
construção de casa populares no Distrito de Itahum; b) Projeto de Lei n° Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para 
081/2009 de autoria da Mesa Diretora concedendo reajuste salarial aos pagamento de Programa de INCENTIVO ADICIONAL PSF COMP 05/2009 
funcionários do Poder Legislativo. Submetidos a deliberação: Os MUNICIPAL UF MS; 10. Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria 
Requerimentos de Urgência aos Projetos de Leis nº 087 e 089/2009 foram Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para 
aprovados, bem como os respectivos projetos. O Projeto de Lei Complementar pagamento de Programa de FAEC – TRATAMENTO EM ONCOLOGIA  
n° 001/2009 e o Projeto de Lei n° 064/2009 foram aprovados em segunda COMP 04/2009 MUNICIPAL UF MS; 11. Telegrama do Ministério da Saúde – 
votação. Os Projetos de Leis n°s 080 e 081/2009 foram aprovados em primeira Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de 
votação.  Os Requerimentos e as Moções foram aprovados, conforme a pauta. recursos para pagamento de INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA 
Esgotada a pauta a Presidência agradeceu a todos pela presença e declarou NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST COMP 04/2009 MUNICIPAL UF 
encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata, que após lida e aprovada será MS; 12. Diversos ofícios da esfera Federal, Estadual, e Municipal enviando 
assinada pelos membros da Mesa Diretora. respostas de proposições dos vereadores. Foram apresentadas proposições de 

acordo com o artigo 168, do RI, pelos seguintes Vereadores: Aurélio Bonatto 
apresentou 4 indicações e 3 moções protocoladas sob os nºs 1934 a 1940;  
Cláudio Marcelo Hall-Marcelão apresentou 4 indicações e 1 moção protocoladas Sidlei Alves da Silva
sob os nºs  1941 a  1945; Délia Razuk apresentou 4 indicações protocoladas sob 

Vereador Presidente os n°s 1946 a 1949; Dirceu Longhi apresentou 1 requerimento, 4 indicações 1 
moção protocolados sob os nºs 1950 a 1955;  Gino Ferreira apresentou 2 
requerimentos e 2 moções protocolados sob os nºs 1956 a 1959; Humberto 
Teixeira Junior apresentou 1 projeto de lei, 1 requerimento,  4 indicações e 2 José Carlos de Souza
moções  protocolados sob os nºs 1960 a 1967; José Carlos Cimatti apresentou 4 

Vereador Vice-Presidente indicações protocoladas sob os nºs 1968 a 1971;  Zezinho da Farmácia 
apresentou  4 indicações e 4 moções protocoladas sob os n°s 1972 a 1979; Julio 

                                                     Artuzi apresentou 1 projeto de lei e 4 indicações protocolados sob os nºs 1980 a 
1984; Marcelo Barros apresentou 4 indicações protocoladas sob os nºs 1985 a Humberto Teixeira Junior 
1988; Paulo Henrique Bambu apresentou 4 indicações protocoladas sob os n°s 

Vereador 1º Secretário 1989 a 1992;  Sidlei Alves  apresentou   2 projetos de leis, 2 indicações e  1 
moção protocolados sob os nºs 1993 a 1997. O Senhor Presidente despachou os 
Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações 
aos órgãos competentes e despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Aurélio Luciano Pimentel Bonatto
Dia para deliberação.  Os Vereadores Marcelo Barros, Zezinho da Farmácia, José 

Vereador 2º Secretário Carlos Cimatti, Humberto Teixeira Junior, Dirceu Longhi, Gino Ferreira, Julio 
Artuzi, Sidlei Alves, Aurélio Bonato e Claudio Marcelo Hall – Marcelão. falaram 
de acordo com os art. 168 do RI- encaminhamento de proposições. Uso da 
Tribuna pelo Sr. Joaquim Soares, Diretor do Exportiva, que falou sobre o projeto, 
Exportiva, voltado à comunicação em geral com objetivo principal de abranger o 

Ata da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, maior público possível no tocante a eventos esportivos e culturais. Os Vereadores 
exercício de 2009. Aurélio Bonatto, Humberto Teixeira Junior, José Carlos Cimatti, Paulo Henrique 

Bambu, Claudio Marcelo Hall – Marcelão e Sidlei Alves discorreram sobre o 
assunto. II. GRANDE EXPEDIENTE: De acordo com o Art. 187 do RI (10) 
minutos, usaram da tribuna os Vereadores: Marcelo Barros, Délia Razuk, Paulo Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às dezenove 
Henrique Bambu, Gino Ferreira, Humberto Teixeira Junior, Dirceu Longhi, horas, no Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três mil, 
Aurélio Bonatto, Sidlei Alves, Claudio Marcelo Hall – Marcelão e José Carlos quatrocentos e noventa e cinco, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores 
Cimatti, que  discorreram sobre assuntos de interesse da população. III. ORDEM do Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Sidlei Alves da 
DO DIA: I. PROJETOS EM  SEGUNDA  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Silva-DEM, tendo como primeiro Secretário Vereador Humberto Teixeira 
Projeto de Lei n° 080/2009 (19) de autoria do Poder Executivo que desafeta o uso Junior-PDT. Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Aurélio 
do imóvel de propriedade do Município e afeta a mesma área para fins de Luciano Pimentel Bonatto-Aurélio Bonatto (PDT); Claudio Marcelo 
construção de casa populares no Distrito de Itahum; b) Projeto de Lei n° Machado Hall-Marcelão (PR); Délia Godoy Razuk-Délia Razuk (PMDB); 
081/2009 de autoria da Mesa Diretora concedendo reajuste salarial aos Vereador Dirceu Aparecido Longhi-Dirceu Longhi (PT); Gino José Ferreira-
funcionários do Poder Legislativo. II. PROJETOS EM PRIMEIRA Gino Ferreira, Marcelo Luiz Lima Barros-Marcelo Barros e Paulo Henrique 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto e Lei Complementar n° 013/2009 (009), Amos Ferreira-Paulo Henrique Bambu (DEM); José Carlos Cimatti Pereira-
de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da Lei Complementar n° José Carlos Cimatti (PSB); José Carlos de Souza - Zezinho da Farmácia - 
121 de 31 de dezembro de 2007. b) Projeto de Lei n° 90/2009, de autoria do (PSDB); Julio Luiz Artuzi-Julio Artuzi (PRB). Havendo a presença da 
Vereador Sidlei Alves e outros, que dispõe sobre serviços de propaganda sonora totalidade dos Vereadores o Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão. I – 
nas vias e logradouros públicos. c) Projeto de Lei n° 072/2009, de autoria do EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a Ata da 19ª Sessão Ordinária. 
Vereador Dirceu Longhi, que dispõe sobre a alteração do nome da Rua Nelson de Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: 1. Telegramas do Ministério 
Araújo, situada no Jardim Márcia, para Rua Jovino Florentino Narciso. III. da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a 
PROJETO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de Resolução n° liberação de recursos para pagamento de Programa FARMACIA POPULAR 
004/2009, de autoria da Mesa Diretora que altera o artigo 8° do Regimento DO BRASIL - COMP 05/2009; 2. Telegrama do Ministério da Saúde – 
Interno – Recesso Legislativo. Submetidos a deliberação: Os Projetos de Leis nºs Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de 
080 e 081/2009 foram aprovados, em segunda votação. O Projeto de Lei recursos para pagamento de Programa SAÚDE DA FAMÍLIA – SF COMP 
Complementar n°13/2009 e os Projetos de Leis n°s 090 e 072/2009 foram 05/2009; 3. Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo 
aprovados, em primeira votação. O projeto de Resolução n° 004/2009 foi Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para pagamento de 
aprovado em única votação. Os Requerimentos e as Moções foram aprovados Programa da SAÚDE BUCAL – SB COMP 05/2009; 4. Telegrama do 
conforme a pauta. Esgotada a pauta a Presidência agradeceu a todos pela Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde 
presença e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata, que após lida e informando a liberação de recursos para pagamento de Programa de 
aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA COMP 05/2009 MUNICIPAL 

UF MS; 5. Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo 
Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para pagamento de Sidlei Alves da Silva
Programa de FAEC - NEFROLOGIA COMP 05/2009 MUNICIPAL UF MS; 

Vereador Presidente
6. Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional 
de Saúde informando a liberação de recursos para pagamento de Programa de 
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS – SAMU 192 José Carlos de Souza
(MAC) COMP 05/2009 MUNICIPAL UF MS; 7. Telegrama do Ministério da Vereador Vice-Presidente
Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde informando a                                                      
liberação de recursos para pagamento de Programa de CENTROS DE 

Humberto Teixeira Junior ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS COMP 05/2009 MUNICIPAL UF 
Vereador 1º SecretárioMS; 8. Telegrama do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo 
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Aurélio Luciano Pimentel Bonatto 2854/2006, que dispões sobre a ligação de água e energia pelas concessionárias 
do município de Dourados. Submetidos a deliberação: O Projeto de Lei Vereador 2º Secretário
Complementar nºs 013 e o Projeto de Lei nº 072/2009 foram aprovados, em 
segunda votação. Foi aprovado Requerimento de Adiamento da Votação ao 
Projeto de Lei n° 090/2009, por quatro sessões. O Projeto de Lei n° 088/2009 foi 

Ata da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, aprovado, em primeira votação. Foi aprovado Requerimento de Vistas ao Projeto 
exercício de 2009. de Lei n° 092/2009. Os Requerimentos e as  Moções foram aprovados conforme 

a pauta. Esgotada a pauta a Presidência agradeceu a todos pela presença e 
declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata, que após lida e aprovada Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às 
será assinada pelos membros da Mesa Diretora. dezenove horas, no Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três 

mil, quatrocentos e noventa e cinco, reuniram em Sessão Ordinária os 
Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Sidlei Sidlei Alves da Silva
Alves da Silva-DEM, tendo como primeiro Secretário Vereador Humberto 

Vereador Presidente
Teixeira Junior-PDT. Além dos citados estavam presentes os Vereadores: 
Aurelio Luciano Pimentel Bonatto-Aurélio Bonatto (PDT); Claudio Marcelo 
Machado Hall-Marcelão (PR); Délia Godoy Razuk-Délia Razuk (PMDB); José Carlos de Souza
Vereador Dirceu Aparecido Longhi-Dirceu Longhi-PT; Gino José Ferreira- Vereador Vice-Presidente
Gino Ferreira, Marcelo Luiz Lima Barros-Marcelo Barros e Paulo Henrique 

                                                     
Amos Ferreira-Paulo Henrique Bambu (DEM); José Carlos Cimatti Pereira-

Humberto Teixeira Junior José Carlos Cimatti (PSB); José Carlos de Souza - Zezinho da Farmácia - 
(PSDB); Julio Luiz Artuzi-Julio Artuzi (PRB). Havendo a presença da Vereador 1º Secretário
totalidade dos Vereadores o Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão. I – 
EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a Ata da 20ª Sessão Ordinária. 

Aurélio Luciano Pimentel Bonatto
Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: 1. Mensagem de Projeto de lei 

Vereador 2º SecretárioComplementar n° 010/09/PGM encaminhando Projeto que cria na estrutura 
Administrativa do Poder Executivo a Central de Compras e dispositivos da Lei 
Complementar n° 138/2009 e dá outras providências; 2. Mensagem/veto n° 
19/2009-PGM – veto integralmente do Projeto de Lei n° 44/2009, que dispõe 

Ata da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, 
sobre denominação de rua; 3. Convite da Diretoria do Instituto de Previdência 

exercício de 2009.
Social dos Servidores do Município de Dourados PREVID, convidando os 
vereadores para participar de uma reunião na sede do PREVID, onde estarão 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às dezenove presentes o Conselho Curador, Conselho Fiscal e servidores, no dia 24 de 
horas, no Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três mil, junho, às 8 horas, para conhecer o Instituto e sua legislação, seu patrimônio, 
quatrocentos e noventa e cinco, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do suas atribuições, os benefícios concedidos e as ações desenvolvidas desde sua 
Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva-criação (2007 a 2009); 4. Diversos ofícios  da esfera Federal, Estadual, e 
DEM, tendo como primeiro Secretário Vereador Humberto Teixeira Junior-PDT. Municipal enviando respostas de proposições dos Vereadores. Foram 
Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Aurelio Luciano Pimentel apresentadas proposições de acordo com o artigo 168, do RI, pelos seguintes 
Bonatto-Aurélio Bonatto (PDT); Claudio Marcelo Machado Hall-Marcelão Vereadores: Aurélio Bonatto apresentou 1 projeto de lei, 4 indicações e 2 
(PR); Délia Godoy Razuk-Délia Razuk (PMDB); Vereador Dirceu  Aparecido moções protocolados sob os nºs 2036 a 2042;  Cláudio Marcelo Hall-Marcelão 
Longhi-Dirceu Longhi-PT; Gino José Ferreira-Gino Ferreira, Marcelo Luiz apresentou 1 requerimento, 4 indicações e 2 moções protocolados sob os nºs  
Lima Barros-Marcelo Barros e Paulo Henrique Amos Ferreira-Paulo Henrique 2043 a  2049; Délia Razuk apresentou 4 indicações protocoladas sob os n°s 
Bambu (DEM); José Carlos Cimatti Pereira-José Carlos Cimatti (PSB); José 2050 a 2053; Dirceu Longhi apresentou 2 requerimentos e  4 indicações  
Carlos de Souza - Zezinho da Farmácia - (PSDB); Julio Luiz Artuzi-Julio Artuzi protocolados sob os nºs 2254 a 2059; Gino Ferreira apresentou 1 requerimento, 
(PRB). Havendo a presença da  totalidade dos Vereadores o Senhor Presidente 1 indicação e 1 moção  protocolados sob os nºs 2060 a 2062; Humberto 
declarou iniciada a Sessão. I – EXPEDIENTE:  Expediente reduzido – Lei Teixeira Junior apresentou 1 projeto de lei, 5  indicações e 4 moções  
Orçamentária em pauta. Foi aprovada sem emendas a Ata da 21ª Sessão protocolados sob os nºs 2063 a 2072; José Carlos Cimatti apresentou 2 projetos 
Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos:     Mensagem Veto de leis e 4 indicações protocolados sob os nºs 2073 a 2076;  Zezinho da 
Integral n° 020/2009, de autoria do Poder Executivo ao Projeto de Lei Farmácia apresentou  4 indicações e 3 moções protocoladas sob os n°s 2077 a 
Complementar n° 010/2009, que transforma em via coletora a rua Benito 2083; Julio Artuzi apresentou 1 projeto de lei e 4 indicações protocolados sob 
Benites; b) Mensagem de Projeto de Lei Complementar n° 011/2009, de autoria os nºs 2084 a 2088; Marcelo Barros apresentou 1 requerimento e  2 indicações 
do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar n° 071/2003 – propondo a protocolados sob os nºs 2089 a 2091 ; Paulo Henrique Bambu  apresentou 1 
criação do inciso VII ao artigo 182; c) Oficio do Ministério da Agricultura, requerimento protocolado sob o n° 2092;  Sidlei Alves  apresentou 4 
Pecuária e Abastecimento, comunicando a celebração de convênio e liberação de indicações e  3 moções protocoladas sob os nºs 2093 a 2099. O Senhor 
recursos; d) Telegramas do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Presidente despachou os Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que 
Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para Programa de encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou as moções e 
PAGAMENTO DE PISO ESTRATÉGICO – GERENCIAMENTO DE RISCO os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Os Vereadores Gino 
DE VS - COMP 01/2009;  COMP 02/2009;  COMP 03/2009;  COMP 04/2009; e) Ferreira, Délia Razuk, Marcelo Barros, Humberto Teixeira Junior, Zezinho da 
Telegramas do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Farmácia, José Carlos Cimatti, Dirceu Longhi, Julio Artuzi e Aurélio Bonatto 
Saúde informando a liberação de recursos para Programa de PAGAMENTO DE falaram de acordo com os art. 168 do RI- encaminhamento de proposições. 
PISO ESTRATÉGICO – GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS – Uso da Tribuna pela Sra. Zandira Luvison, coordenadora do Movimento 
PRODUTOS/SERVIÇOS - COMP 01/2009;  COMP 02/2009;  COMP 03/2009;  Popular da Mulher, que falou sobre a casa Abrigo para mulheres Vítimas de 
COMP 04/2009; f) Telegramas do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Violência. Os Vereadores Dirceu Longhi e Humberto Teixeira Junior 
Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de recursos para Programa de discorreram sobre o assunto. II. GRANDE EXPEDIENTE: De acordo com o 
PAGAMENTO DE PISO AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA Art. 187 do RI (10) minutos, usaram da tribuna os Vereadores: Gino Ferreira, 
SANITÁRIA -  COMP 02/2009;  COMP 03/2009;  COMP 04/2009; g) Marcelo Barros, Délia Razuk, Dirceu Longhi, Humberto Teixeira Junior, 
Correspondência da Brasil Telecom, informando as metas de universalização Paulo Henrique Bambu, Zezinho da Farmácia, Julio Artuzi, Aurelio Bonatto, 
estabelecidas pelo Decreto n° 4.769/2003 alterado pelo Decreto n° 6.424/2008, Claudio Marcelo Hall – Marcelão e José Carlos Cimatti, que  discorreram 
para telefonia fixa; h) Oficio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência sobre assuntos de interesse da população. III. ORDEM DO DIA: I. 
Social, informando repasse de recursos ao Fundo Municipal de Assistência PROJETOS EM  SEGUNDA  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a)  Projeto e Lei 
Social; i) Diversos ofícios da esfera Federal, Estadual e Municipal enviando Complementar n° 013/2009 (009), de autoria do Poder Executivo, que altera 
respostas de proposições dos Vereadores. Foram apresentadas proposições de dispositivo da Lei Complementar n° 121 de 31 de dezembro de 2007; b) 
acordo com o artigo 168, do RI, pelos seguintes Vereadores: Aurélio Bonatto Projeto de Lei n° 90/2009, de autoria do Vereador Sidlei Alves e outros, que 
apresentou 4 indicações e 3 moções protocoladas sob os nºs 2153 a 2159;  dispõe sobre serviços de propaganda sonora nas vias e logradouros públicos; c) 
Cláudio Marcelo Hall-Marcelão apresentou 4 indicações e 4 moções Projeto de Lei n° 072/2009, de autoria do vereador Dirceu Longhi, que dispõe 
protocoladas sob os nºs  2160 a  2167; Délia Razuk apresentou 2 requerimentos e sobre a alteração do nome da Rua Nelson de Araújo, situada no Jardim Márcia, 
4 indicações protocolados sob os n°s 2168 a 2173; Dirceu Longhi apresentou  4 para Rua Jovino Florentino Narciso. II. PROJETOS EM PRIMEIRA 
indicações  protocoladas sob os nºs 2174 a 2177; Gino Ferreira apresentou 2 DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de Lei n° 088/2009 (023), de autoria 
requerimentos,  1 indicação e 1 moção protocolados sob os nºs 2178 a 2180 e do Poder Executivo a doar ao Estado do Mato Grosso do Sul o imóvel onde se 
2150; Humberto Teixeira Junior apresentou  5  indicações e 2 moções  encontra a Unidade Educacional de Internação – UNEI; b) Projeto de Lei n° 
protocoladas sob os nºs 2181 a 2186; José Carlos Cimatti apresentou 1 projeto de 092/2009, de autoria do Vereador Julio Artuzi, que altera o artigo 2° da Lei n° 
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lei, 1 requerimento, 4 indicações e 1 moção protocolados sob os nºs 2187 a Projeto de Lei n° 026/2009, de autoria do poder Executivo, que altera o Perímetro 
2193;  Zezinho da Farmácia apresentou  4 indicações e 2 moções protocoladas Urbano da cidade de Dourados; c) Diversos ofícios da esfera Federal, Estadual e 
sob os n°s 2194 a 2199; Julio Artuzi apresentou 4 indicações protocoladas sob Municipal enviando respostas de proposições dos vereadores. Foram 
os nºs 2200 a 2203; Marcelo Barros apresentou 3 requerimentos e  1 moção apresentadas proposições de acordo com o artigo 168, do RI, pelos seguintes 
protocolados sob os nºs 2204 a 2207 ; Paulo Henrique Bambu  apresentou 4 Vereadores: Aurélio Bonatto apresentou 1 requerimento, 3 indicações e 4 moções 
indicações e 2 moções protocoladas sob os n°s 2208 a 2213;  Sidlei Alves  protocolados sob os nºs 2250 a 2257;  Cláudio Marcelo Hall-Marcelão 
apresentou 3 indicações e  4 moções protocoladas sob os nºs 2214 a 2220. O apresentou 2 requerimentos e  4 indicações protocolados sob os nºs  2258 a  
Senhor Presidente despachou os Projetos às Comissões, determinou à 2263; Délia Razuk apresentou 1 projeto de lei, 2 requerimentos, 4 indicações e 1 
Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e moção protocolados sob os n°s 2264 a 2271; Dirceu Longhi apresentou 1 projeto 
despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Os de lei, 2 requerimentos e 1 indicação  protocolados sob os nºs 2272 a 2275; Gino 
Vereadores Marcelo Barros, Aurélio Bonatto, Délia Razuk,  Zezinho da Ferreira apresentou 2 indicações protocoladas sob os nºs 2276 e 2277; Humberto 
Farmácia, Dirceu Longhi, José Carlos Cimatti, Humberto Teixeira Junior e Teixeira Junior apresentou  4  indicações e 2 moções  protocoladas sob os nºs 
Gino Ferreira falaram de acordo com os art. 168 do RI- encaminhamento de 2278 a 2283; José Carlos Cimatti apresentou 1 projeto de lei, 5 indicações e 5 
proposições. Uso da Tribuna pelo Sr. Eleandro Passaia, Assessor de moções protocolados sob os nºs 2284 a 2294;  Zezinho da Farmácia apresentou  2 
Comunicação e Imprensa da Prefeitura Municipal de Dourados, que falou projetos de leis, 4 indicações e 1 moção protocolados sob os n°s 2295 a 2301; 
sobre a função da Assessoria de Comunicação – ASSECOM. Os Vereadores Julio Artuzi apresentou 1 projeto de lei, 4 indicações e 1 moção protocoladas sob 
Marcelo Barros, Dirceu Longhi, Humberto Teixeira Junior, Paulo Henrique os nºs 2302 a 2307; Marcelo Barros apresentou 2 requerimentos e  2 moções 
Bambu e Zezinho da Farmácia discorreram sobre o assunto. II. GRANDE protocolados sob os nºs 2308 a 2311; Paulo Henrique Bambu  apresentou 3 
EXPEDIENTE: De acordo com o Art. 187 do RI (10) minutos, usaram da requerimentos e 3 indicações protocolados sob os n°s 2312 a 2317;  Sidlei Alves  
tribuna os Vereadores: Paulo Henrique Bambu, Délia Razuk, Dirceu Longhi, apresentou 4 indicações e  8 moções protocoladas sob os nºs 2318 a 2329. O 
Aurélio Bonatto, Gino Ferreira, José Carlos Cimatti, Julio Artuzi, Zezinho da Senhor Presidente despachou os Projetos às Comissões, determinou à Secretaria 
Farmácia, Claudio Marcelo Hall – Marcelão e Humberto Teixeira Junior, que que encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou as moções 
discorreram sobre assuntos de interesse da população. III. ORDEM DO DIA: e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Por acordo as proposições 
I. PROJETOS EM SEGUNDA  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Projeto de Lei foram entregues a Mesa Diretora, e os Vereadores não usaram a tribuna, de 
n° 088/2009 (023), de autoria do Poder Executivo a doar ao Estado do Mato acordo com o art. 168 do RI. Uso da Tribuna pelo Senhor Francisco da Conceição 
Grosso do Sul o imóvel onde se encontra a Unidade Educacional de Internação Silva, coordenador das Comunidades Eclesiais da Base – CEBs, que falou sobre 
– UNEI. II. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) a nascente do Córrego Laranja Doce. Os Vereadores Zezinho da Farmácia e 
Projeto de Lei n° 055/2009 (017), de autoria do Poder Executivo que dispõe Dirceu Longhi discorreram sobre o assunto. II. GRANDE EXPEDIENTE: De 
sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, para o exercício de 2010; b) acordo com o Art. 187 do RI (10) minutos, usaram da tribuna os Vereadores: Gino 
Projeto de Lei n° 092/2009, de autoria do Vereador Julio Artuzi, que altera o Ferreira, Marcelo Barros, Délia Razuk, Dirceu Longhi, Zezinho da Farmácia, 
artigo 2° da Lei n° 2854/2006, que dispões sobre a ligação de água e energia Aurélio Bonatto, Paulo Henrique Bambu, Julio Artuzi, Sidlei Alves, José Carlos 
pelas concessionárias do município de Dourados – Emenda Anexa; c) Projeto Cimatti,  Claudio Marcelo Hall – Marcelão e Humberto Teixeira Junior, que  
de Lei n° 066/2009, de autoria do Vereador José Carlos Cimatti, que denomina discorreram sobre assuntos de interesse da população. A sessão foi suspensa para 
o Posto de Saúde do Jardim Novo Horizonte de Dr. Joaquim Lourenço Filho. a entrega de moções à Igreja Adventista do 7° Dia pela comemoração das Bodas 
Submetidos a deliberação: O Projeto de Lei nº 088/2009 (023) foi aprovado, de Prata e à Senhora Fabíola Amaral, proprietária do Restaurante “Vivenda do 
em segunda votação.  Os Projetos de Leis n°s 055 e 066/2009 foram Camarão”. III. ORDEM DO DIA: I. PROJETOS EM SEGUNDA  DISCUSSÃO 
aprovados, em primeira votação. O Projeto de Lei n° 092/2009 foi aprovado E VOTAÇÃO:  a) Projeto de Lei n° 055/2009 (017), de autoria do Poder 
com a respectiva emenda. Os Requerimentos e as Moções foram aprovados Executivo que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, para o 
conforme a pauta. Esgotada a pauta a Presidência agradeceu a todos pela exercício de 2010-anexo emendas; b) Projeto de Lei n° 092/2009, de autoria do 
presença e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata, que após lida e Vereador Julio Artuzi, que altera o artigo 2° da Lei n° 2854/2006, que dispões 
aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora. sobre a ligação de água e energia pelas concessionárias do município de 

Dourados – Emenda Anexa; c) Projeto de Lei n° 066/2009, de autoria do 
Vereador José Carlos Cimatti, que denomina o Posto de Saúde do Jardim Novo Sidlei Alves da Silva
Horizonte de Dr. Joaquim Lourenço Filho. II. PROJETOS EM PRIMEIRA Vereador Presidente
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de lei n° 107/2009, de autoria do 
Vereador Humberto Teixeira Junior, que denomina Jardim Canaã II – 

José Carlos de Souza Residencial Sol Nascente, o Jardim Canaã II, desta cidade; b) Projeto de Lei n° 
Vereador Vice-Presidente 113/2009, de autoria do Vereador José Carlos Cimatti, que denomina Vespasiano 

da Silva Rocha a atual Projetada G -12 no Jardim Guaicurus. Submetidos a                                                      
deliberação: O Projeto de Lei n° 055/2009 foi aprovado com as respectivas Humberto Teixeira Junior 
emendas, as quais receberam parecer verbal favorável das comissões 

Vereador 1º Secretário competentes. Os Projetos de Leis 066 e 092/2009 foram aprovados, em segunda 
votação. Os Projetos de Leis n°s 107 e 113/2009 foram aprovados, em primeira 

Aurélio Luciano Pimentel Bonatto votação. Os Requerimentos e as Moções foram aprovados, conforme a pauta. 
Esgotada a pauta a Presidência agradeceu a todos pela presença e declarou Vereador 2º Secretário
encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata, que após lida e aprovada será 
assinada pelos membros da Mesa Diretora. 

Ata da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, 
Sidlei Alves da Silva

exercício de 2009.
Vereador Presidente

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e nove, às dezenove horas, 
José Carlos de Souzano Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três mil, quatrocentos e 

Vereador Vice-Presidentenoventa e cinco, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de 
                                                     Dourados, sob a Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva-DEM, tendo 

como primeiro Secretário Vereador Humberto Teixeira Junior-PDT. Além dos Humberto Teixeira Junior 
citados estavam presentes os Vereadores: Aurelio Luciano Pimentel Bonatto- Vereador 1º Secretário
Aurélio Bonatto (PDT); Claudio Marcelo Machado Hall-Marcelão (PR); Délia 
Godoy Razuk-Délia Razuk (PMDB); Vereador Dirceu  Aparecido Longhi-

Aurélio Luciano Pimentel Bonatto
Dirceu Longhi-PT; Gino José Ferreira-Gino Ferreira, Marcelo Luiz Lima 

Vereador 2º SecretárioBarros-Marcelo Barros e Paulo Henrique Amos Ferreira-Paulo Henrique 
Bambu (DEM); José Carlos Cimatti Pereira-José Carlos Cimatti (PSB); José 
Carlos de Souza - Zezinho da Farmácia - (PSDB); Julio Luiz Artuzi-Julio mim e pelo presidente.
Artuzi (PRB). Havendo a presença da totalidade dos Vereadores o Senhor 
Presidente declarou iniciada a Sessão. I – EXPEDIENTE: Expediente Jean Bart
reduzido – Lei Orçamentária em pauta-LDO.  Foi aprovada sem emendas a Ata 

Presidente do COMDAM
da 22ª Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: a) 
Mensagem de Projeto de Lei n° 024/2009, de autoria do Poder Executivo, que 

Vilma da Silva Linsaltera a lei n° 3.017/2007, que cria empregos públicos para Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Combate as Epidemias; b) Mensagem de Conselheira do COMDAM


