
Prefeito José Laerte Cecílio Tetila 3411 7661 
Vice-Prefeito Albino Mendes 3411-7150 
Procuradoria -Geral do Municipio  3411-7761  
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar 3424-0210
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária  3411-7708
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo Ilton Ribeiro da Silva 3411-7100 
Secretaria Municipal de Educação     3411-7606
Secretaria Municipal de Finanças    3411-7131 
Secretaria Municipal de Gestão Pública 3411-7105
Secretaria Municipal de Governo Wilson Valentim Biasotto 3411-7672 
Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos   3411-7149 
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 3411-7788 
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente  3411-7112 
Secretaria Municipal de Saúde 3411-7636 
Agência de Comunicação Popular Dalva Melo Gonçalves 3411-7687 
Fundação Cultural e de Esporte de Dourados 3411-7701
Guarda Municipal Rui Carlos Zanco 3424-2309
Hospital Universitário 3426-5000
Instituto de Meio Ambiente de Dourados 3411-7792 
Orçamento Participativo Natal Gabriel Ortega 3411-7104
Chefia de Gabinete 3411-7665
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados Laércio Arruda 3427-4040

-

Jovina Nevoleti Correia
Ermínio Guedes dos Santos
Ledi Ferla

Antônio Leopoldo Van Suypene
Luiz Seiji Tada
Dirceu Aparecido Longhi

Jorge Hamilton Marques Torraca
Albino Mendes
Mário Cezar Tompes da Silva
João Paulo Barcellos Esteves

Raul Lídio Pedroso Verão

Dinaci Vieira Marques Ranzi
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EXPEDIENTE

Leis
LEI Nº 3.012, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007 Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

"Dispõe sobre denominação de rua”. Art. 1º - Passa denominar-se “Lindalva Marques Maciel Ferreira”, a atual Rua Lindalva 
Marques Ferreira, localizada entre as ruas: Projetada L e Maria Gomes, no Parque do Lago 

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a II.
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.
Art. 1º - Passa denominar-se “Homerindo José dos Santos”, a atual Projetada 2, Dourados, 22 de novembro de 2007. 

representada por parte da Chácara 26, localizada na Vila Ilda, neste Municipio.
José Laerte Cecílio Tetila

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em Prefeito
contrário.

Wilson Valentim Biasotto
Dourados, 22 de novembro de 2007. Secretário Municipal de governo

José Laerte Cecílio Tetila Jovina Nevoleti Correia
Prefeito Procuradora- Geral do Município

Wilson Valentim Biasotto
Secretário Municipal de governo LEI Nº 3.021, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007

Jovina Nevoleti Correia "Institui a Semana Municipal do Doador de Sangue e dá outras Providencias”. 
Procuradora-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 3.014, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007
Art. 1º - Fica instituída a Semana Municipal do Doador de Sangue, que será 

“Dispõe sobre a denominação de rua” comemorada anualmente, na semana do dia 25 de novembro, Dia Mundial do Doador de 
Sangue.

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Art. 2º - A semana passa a integrar o Calendário Oficial do Município.
Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a seguinte lei: Art. 3º - Os Objetivos da semana são:

I – estimular atividade de promoção, proteção e apoio à doação;
Art. 1º - Fica denominada SAGRADA FAMÍLIA, a Rua Projetada 06 (seis), localizada II - apoiar e conscientizar a população para que exerça seu papel como doadores, e dos 

no Jardim do Bosque - Jardim Canaã IV. benefícios da doação de sangue;
III - sensibilizar todos os setores as sociedades para que compreendam e apóiem a 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas s disposições em população que doa.
contrário. Art. 4º - A Prefeitura Municipal de Dourados proporcionará a participação das 

Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Cultura Esportes e Lazer e Assistência Social, 
Dourados (MS), 22 de novembro de 2007. nas atividades de apoio à Semana.

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações 
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Prefeito Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

WILSON VALENTIM BIASOTTO
Secretário Municipal de Governo Dourados, 11 de dezembro de 2007. 

JOVINA NEVOLETI CORREIA José Laerte Cecílio Tetila
Procuradora-Geral do Município Prefeito

LEI Nº 3.015, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007 Wilson Valentim Biasotto
Secretário Municipal de governo

"Dispõe sobre denominação de rua”. 
Jovina Nevoleti Correia

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a Procuradora-Geral do Município
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Leis

LEI Nº 3.029, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007 LEI Nº 3.032, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007

"Denomina Centro Esportivo Eliezer de Melo o Campo de futebol localizado "Institui no âmbito do Município de Dourados, o Dia do Médico da Família”. 
entre as ruas João Vicente Ferreira, Girassol e Ciro Melo Jardim Santa Maria”. 

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

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Dourados, o Dia do Médico da 
Família, a ser comemorado, anualmente, no dia 05 de dezembro.

Art. 1º - Passará a denominar-se “Centro Esportivo Eliezer de Melo” o Campo de Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
futebol localizado entre as ruas João Vicente Ferreira, Girassol e Ciro Melo Jardim disposições em contrário.
Santa Maria, nesta cidade.

Dourados, 11 de dezembro de 2007. 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito

Dourados, 11 de dezembro de 2007. 
Wilson Valentim Biasotto

José Laerte Cecílio Tetila Secretário Municipal de Governo
Prefeito

Jovina Nevoleti Correia
Wilson Valentim Biasotto Procuradora- Geral do Município

Secretário Municipal de governo

Jovina Nevoleti Correia LEI Nº 3.033, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007
Procuradora-Geral do Município

"Dispõe sobre a revogação da Lei nº. 2.887, de02 de outubro de 2006”. 

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a 
LEI Nº 3.030, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007 Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Revoga, em todos os seus termos, a Lei nº 2.887, de 02 de outubro de 
“Assegura matrícula para o aluno portador de deficiência locomotora na escola 2006.

municipal mais próxima de sua residência no âmbito do Município de Dourados, Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Estado de Mato Grosso do Sul”. disposições em contrário.

Dourados, 11 de dezembro de 2007. 
O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito

Art. 1º - Fica assegurada a matrícula para o aluno portador de deficiência 
locomotora na Escola Municipal mais próxima de sua residência Wilson Valentim Biasotto

Secretário Municipal de governo
Art. 2º - O aluno portador de deficiência locomotora apresentará documento 

comprobatório de residência no Município, no momento em que fizer a solicitação de Jovina Nevoleti Correia
matricula. Procuradora- Geral do Município

Art. 3º - A escola solicitará atestado médico para comprovar a deficiência alegada.
LEI Nº 3.034, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007

Art. 4º - As escolas garantirão a permanência de alunos com deficiência 
locomotora, ficando assegurado prontamente sua matricula priorizando a adequação “Dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública Municipal”. 
dos seus espaços físicos para o devido acolhimento.

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

disposições em contrário. Art. 1º - Fica considerado de Utilidade Pública Municipal a ASSOAMAS – 
Associação de Amigos dos Surdos, entidade filantrópica de assistência social, técnica 

Dourados, 11 de dezembro de 2007. e educativa, sem fins lucrativos, com sede nesta cidade.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

José Laerte Cecílio Tetila disposições em contrário.
Prefeito

Dourados, 11 de dezembro de 2007. 
Wilson Valentim Biasotto

Secretário Municipal de governo José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito

Jovina Nevoleti Correia
Procuradora- Geral do Município Wilson Valentim Biasotto

Secretário Municipal de governo

Jovina Nevoleti Correia
LEI Nº 3.031, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007 Procuradora- Geral do Município

“Dispõe sobre a denominação do Viveiro de Mudas do Município de Dourados”. 
LEI Nº 3.040, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: “Dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública Municipal”. 

Art. 1º - O Viveiro de Mudas, localizado no cruzamento da Rua Honduras com a O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a 
BR 463 no Parque das Nações I, passa a denominar-se “Bernadino da Costa Bezerra”. Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública Municipal a Associação da 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Escolinha de Futsal do Amantino - AEFA, com sede nesta cidade.

disposições em contrário. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Dourados, 11 de dezembro de 2007. Dourados, 17 de dezembro de 2007. 

José Laerte Cecílio Tetila José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Prefeito

Wilson Valentim Biasotto Wilson Valentim Biasotto
Secretário Municipal de governo Secretário Municipal de governo

Jovina Nevoleti Correia Jovina Nevoleti Correia
Procuradora- Geral do Município Procuradora- Geral do Município
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Leis

LEI Nº 3.041, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007 disposições em contrário.

“Dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública Municipal”. Dourados, 10 de janeiro de 2008. 

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a José Laerte Cecílio Tetila
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: Prefeito

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública Municipal a União Beneficente Wilson Valentim Biasotto
Allan Kardec, com sede nesta cidade. Secretário Municipal de governo

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Jovina Nevoleti Correia
disposições em contrário. Procuradora-Geral do Município

Dourados, 17 de dezembro de 2007. 
LEI Nº 3.053, DE 10 DE JANEIRO DE 2008

José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito "Dispõe sobre denominação de rua”. 

Wilson Valentim Biasotto O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a 
Secretário Municipal de governo Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Jovina Nevoleti Correia Art. 1º - Passa a denominar-se Rua “Cássio Vanderlei Tetilia” a atual Rua 
Procuradora- Geral do Município Projetada 09, no Bairro Altos do Indaiá, neste Município.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
LEI Nº 3.051, DE 10 DE JANEIRO DE 2008 disposições em contrário.

Dourados, 10 de janeiro de 2008. 
"Dispõe sobre denominação de rua”. 

José Laerte Cecílio Tetila
O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a Prefeito

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Wilson Valentim Biasotto

Art. 1º - Fica denominada “Rosalda Gomes Pires” a Rua Projetada B, da Vila Secretário Municipal de governo
Popular, nesta cidade.

Jovina Nevoleti Correia
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Procuradora-Geral do Município

disposições em contrário.

Dourados, 10 de janeiro de 2008. LEI Nº 3.054, DE 10 DE JANEIRO DE 2008

José Laerte Cecílio Tetila “Dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública Municipal”. 
Prefeito

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a 
Wilson Valentim Biasotto Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Secretário Municipal de governo
Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública Municipal a Associação 

Jovina Nevoleti Correia Beneficente Estrela de Davi - ABED, estabelecida nesta cidade.
Procuradora-Geral do Município

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

LEI Nº 3.052, DE 10 DE JANEIRO DE 2008
Dourados, 10 de janeiro de 2008. 

"Dispõe sobre denominação de rua”. 
José Laerte Cecílio Tetila

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

Wilson Valentim Biasotto
Art. 1º - Passa a denominar-se Rua “José Pinheiro de Azevedo” a atual Rua Secretário Municipal de governo

Projetada K, localizada no Jardim Canaã II, neste Município.
Jovina Nevoleti Correia

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Procuradora-Geral do Município

Decretos
DECRETO Nº. 4.478, DE 04 DE JANEIRO DE 2008 população;

“Dispõe sobre o Regimento Interno e Organograma da Secretaria Municipal de II. a orientação geral a todos os órgãos e entidades do Governo Municipal, garantindo o 
Governo e suas competências” ordenamento das ações, organização, direção e controle das atividades e dos processos 

administrativos, quanto à orientação política aplicada, segundo na execução do Programa de 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe Governo e nas relações com a sociedade;

conferem as leis, 
III. a aplicação de medidas para o cumprimento de prazos de pronunciamento e 

DECRETA: oferecimento de informações solicitadas ao Prefeito e órgãos da Administração Municipal, 
em resposta à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas;

DO REGIMENTO INTERNO E DO ORGANOGRAMA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO IV. a coordenação da articulação com a Câmara Municipal e os Vereadores e o 

relacionamento com as lideranças políticas e as autoridades dos poderes estadual e federal;
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA V. a coordenação, a supervisão e o acompanhamento de proposições, projetos de lei, 

vetos e informações encaminhados à apreciação dos membros da Câmara Municipal;
Art. 1º - A Secretaria Municipal de Governo – SEGOV – nos termos da Lei n. º 2.726 de 

28 de dezembro de 2004, tem por finalidade prestar apoio direto ao Prefeito no VI. acompanhamento e avaliação sistemática do desempenho dos órgãos e entidades da 
planejamento, organização, coordenação e controle de programas, projetos e atividades da Administração Municipal na consecução dos objetivos consubstanciados em seus planos, 
Administração Municipal, garantindo uma relação positiva de custos, benefícios e agilidade programas, atividades, contratos e convênios;
operacional, competindo-lhe:

VII. a promoção da integração de informações gerenciais e ações da Administração 
I. a coordenação geral do governo, com vistas a garantir a unidade do planejamento, do Municipal relativamente aos trabalhos realizados pelos órgãos e entidades responsáveis 

ordenamento administrativo, da organização e do controle dos processos de gestão, bem pelas políticas de indução ao desenvolvimento e inclusão social e das relações com os 
como a otimização de recursos e a eficiência operacional priorizando o atendimento à movimentos organizados da sociedade civil e de organizações não-governamentais;
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Decretos
VIII. o acompanhamento da execução dos programas especiais, setoriais e Seção I

intersetoriais da Administração Municipal e demais órgãos e entidades da Prefeitura Gabinete do Secretário Municipal de Governo
Municipal, com vistas à maximização de sinergias funcionais e o atendimento à população;

Art. 3º - Ao Secretário Municipal de Governo compete, coordenar, superintender, 
IX. a coordenação das relações institucionais e a orientação política, dos órgãos e orientar e controlar as atividades e competências das Superintendências e respectivas 

entidades municipais com o Prefeito Municipal, bem como o suporte financeiro e Coordenadorias que compõe a estrutura, e ainda:
administrativo dos órgãos de assistência direta ao Prefeito e ao Vice-Prefeito e os de 
assessoramento vinculados diretamente ao Prefeito Municipal; I - prestar assessoria direta e imediata ao Prefeito nos assuntos de natureza 

administrativa, técnica, de comunicação social e de representação política e social;
X. a proposição e a discussão de políticas públicas visando estimular a consciência ética 

para alcance de igualdade e cidadania e o alcance à democratização dos direitos das II - planejar, organizar, coordenar e controlar programas, projetos e atividades do 
populações Racial; Governo Municipal;

XI. a mobilização visando garantir a participação da comunidade Racial nos projetos III - articular com a sociedade civil organizada;
sociais da Administração Municipal e na formulação de programas que assegurem recursos 
públicos para a valorização e o fortalecimento de suas manifestações culturais e sociais; IV - realizar articulação política com órgãos internos e externos;

XII. a mobilização para assegurar a participação da juventude na formulação, geração e V - preparar subsídios para as decisões do Executivo;
identificação de demandas e o estabelecimento de políticas públicas próprias para 
atendimento dos seus interesses; VI - coordenar e executar as atividades do Sistema de Controle Interno no âmbito do 

Poder Executivo, nos termos do art. 55 da Lei Orgânica do Município.
XIII. a coordenação das ações de intercâmbio com municípios limítrofes e com órgãos 

integrantes de outras esferas de governo, para fins de viabilizar recursos ou otimizar Seção II
resultados de prestação de serviços de responsabilidade da Prefeitura Municipal; Da Superintendência de Coordenação e Controle Institucional

XIV. a articulação com organismos tanto de âmbito governamental como da Art. 4º - À Superintendência de Coordenação e Controle Institucional será coordenada 
iniciativa privada, visando a captação de recursos e a atração de investimentos para o por um Superintendente , que superintenderá e coordenará as atividades da Controladoria 
município, aproveitando as potencialidades locais, para programas e projetos de Interna do Município e da Coordenadoria Estratégica de Governo, conforme delegação do 
desenvolvimento econômico, social e ambiental; Secretário Municipal de Governo e ainda:

XV. o recebimento de reclamações, denúncias, e sugestões sobre serviços da I - gerar indicadores de desempenho para o sistema de governo;
Administração Municipal, através de sistema da ouvidoria pública, e seu encaminhamento a 
outros órgãos municipais para apuração, esclarecimento e tomada de providências para II - desenvolver sistemas de processos e rotinas;
correção de desvios, ou de omissões;

III - coordenar processos de gestão;
XVI. a formulação, o estudo e a avaliação de proposições relativas às atividades de 

organização e estruturação de órgãos e entidades da Prefeitura Municipal e o estudo, fixação IV - estabelecer mecanismos de controle dos processos de gestão;
e revisão de procedimentos e rotinas administrativas vinculadas aos sistemas estruturantes e 
de gestão; V - articular o fluxo de informações estratégicas;

XVII. o acompanhamento, o controle e a orientação das ações de defesa civil e das VII - contribuir para o estabelecimento de estratégias de governo.
medidas de socorro, assistenciais e de recuperação das condições materiais, de saúde e 
sociais das populações atingidas por calamidades, bem como incentivar o esforço conjunto Subseção I
de órgãos públicos e entidades privadas e da comunidade em geral, na implementação de Da Controladoria Interna do Município
medidas dessa natureza, sob coordenação do Conselho Municipal de Defesa Civil e em 
articulação com a Guarda Municipal; Art.5º - A Controladoria Interna do Município será coordenada e orientada pelo 

Superintendente de Coordenação e Controle Institucional, conforme delegação do 
XVIII. o cumprimento da função inscrita no art. 55 da Lei Orgânica do Município Secretário Municipal de Governo, cabendo-lhe:

mediante:
Parágrafo único: A Controladoria Interna do Município, instituída como Comissão 

a) a realização do controle interno das atividades de administração financeira, Especial e Órgão Técnico do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, 
patrimonial, orçamentária, e contábil dos órgãos e entidades da administração direta e tem suas competências e finalidades determinadas pelo Decreto 3.499 de 06 de maio de 
indireta, bem como dos fundos municipais e dos convênios firmados com entidades que 2005.
recebem subvenções ou outras transferências à conta do orçamento municipal;

Subseção II
b) a programação, coordenação, acompanhamento e avaliação das ações setoriais, Da Coordenação Estratégica do Governo

inspeção, realização de auditorias e proposição de aplicação de sanções, conforme 
legislação vigente, a gestores e agentes inadimplentes; Art. 6º - A Coordenação Estratégica do Governo será coordenada e orientada pelo 

Superintendente de Coordenação e Controle Institucional, conforme delegação do 
c) a apuração de denúncias relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas em Secretário Municipal de Governo, cabendo-lhe:

órgão ou entidade da administração, dando ciência ao Prefeito Municipal, ao interessado e 
ao titular do órgão ou autoridade equivalente, sob pena de responsabilidade solidária. I. estabelecer uma relação com a Administração Municipal:

 
CAPÍTULO II a) buscando respostas para os problemas da Administração Municipal, realizando a 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL interface com os Secretários Municipais;

Art. 2º - A estrutura Secretaria Municipal de Governo para desempenho de suas b) estreitando o contato com a Secretaria Municipal de Planejamento;
competências têm a seguinte estrutura básica:

c) definindo as prioridades da Administração Municipal.
I - Gabinete do Secretário, que compreende a pessoa do Secretário Municipal de 

Governo; II. estabelecer uma relação com a sociedade patronal, interagindo com as várias 
entidades que compõem o Município.

II - Superintendência de Coordenação e Controle Institucional, que compreende:
III. orientar as Superintendências, as Coordenações e as Coordenadorias sobre os 

a) Controladoria Interna do Município, como órgão técnico do Sistema de Controle; encaminhamentos dos processos administrativos e financeiros a serem executados;

b) Coordenação Estratégica do Governo. IV. organizar e manter atualizados registros e controles das ações da SEGOV, tendo em 
vista a sistemática de planejamento, acompanhamento e avaliação;

III – Superintendência de Relações com a Sociedade, que compreende:
V - coordenar e controlar as atividades relacionadas com a administração financeira, 

a) Casa dos Conselhos. contábil, de pessoal e de serviços gerais no âmbito da SEGOV;

b) Coordenadoria de Políticas para Juventude; VI - prestar contas do Suprimento de Fundos;

c) Coordenadoria de Assuntos Comunitários; VII - prestar informações solicitadas pelo Gabinete do Prefeito;

d) Coordenadoria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial. VIII - acompanhar os projetos e serem executados pelas Superintendências, pela 
Cidade Educadora e pelo Orçamento Participativo;

e) Coordenadoria de Ouvidoria Popular
IX - executar os procedimentos de nomeação e de exoneração dos cargos 

f) Assessoria Técnica e de Procedimentos Legislativos. comissionados, com autorização prévia do Secretário;

g) Coordenadoria da Cidade Educadora; X - acompanhar e orientar os funcionários quanto aos seus direitos e deveres;

IV – Diretoria do Orçamento Participativo. XI - manter sob o seu controle o patrimônio mobiliário e imobiliário da SEGOV;
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XII - encaminhar para publicação e divulgação dos atos oficiais, documentos e controle denominados Conselhos Municipais de natureza consultiva e/ou deliberativa;

de arquivos;
II – facilitar o acesso dos cidadãos aos Conselhos Municipais, especialmente quanto à 

XIII - promover o controle do horário de trabalho e apurar freqüência de pessoal lotado conscientização política para a formação cidadã e o engajamento de novos conselheiros;
na SEGOV;

III – garantir a integração dos Conselhos Municipais aproximando e aglutinando os 
XIV - efetuar o controle de despesas com pessoal e acompanhar a programação Conselhos Municipais em um mesmo espaço de forma a universalizar e socializar 

financeira consoante dotação atribuída no orçamento da SEGOV; informações, experiências e ações conjuntas;

XV - manter controle permanente sobre a disponibilidade financeira da SEGOV; IV – cooperar para mobilização de segmentos sociais, para a ativação, reativação e 
implementação de Conselhos  no âmbito Municipal, bem como oferecer-lhes assessoria 

XVI - promover o controle e o acompanhamento da execução financeira dos valores técnica e jurídica adequada a sua constituição e funcionamento; 
liberados;

V – fortalecer juntamente com o Orçamento Participativo a implementação de políticas 
XVII - numerar, registrar, classificar, distribuir e controlar todos os documentos que públicas para a ampliação da participação democrática como a principal via de controle e 

derem entrada e tramitarem na secretária Municipal de Governo; emancipação social, além da consolidação dos direitos civis;

XIII - coordenar e normatizar os serviços de recepção, distribuição, controle, arquivo e VI – propiciar estrutura física e administrativa adequada à operacionalização dos 
tramitação de documentos; Conselhos Municipais e outras organizações sociais, disponibilizando salas de reuniões, 

equipamentos, materiais de consumo e a guarda de documentos e outros materiais próprios 
Seção III de cada Conselho; 
Superintendência de Relações com a Sociedade

VII – receber e protocolar todas as correspondências dos Conselhos e divulgar os atos 
Art. 7º - A Superintendência de Relações com a Sociedade será coordenada por um realizados pelos Conselhos e demais organizações comunitárias, bem como a publicação de 

Superintendente, que superintenderá e coordenará as atividades das seguintes atos oficiais no Diário Oficial do Município;
Coordenadorias, conforme delegação do Secretário Municipal de Governo e ainda lhe 
compete: VIII – acompanhar, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, as atividades dos 

Conselhos Gestores das Unidades de Saúde do Município, como também oferecer todo 
I - desenvolver, coordenar e executar políticas de relações com a sociedade civil apoio necessário no processo eleitoral;

organizada;
IX – viabilizar anualmente o Seminário dos Conselhos Municipais de Dourados como 

II - captar e encaminhar demandas sociais; espaço fundamental de trocas de experiências, formação política e técnica aos membros dos 
Conselhos e à sociedade civil organizada, buscando coletivamente a superação dos desafios 

III - viabilizar o desempenho de conselhos e associações representativas dos interesses colocados pela sociedade;
municipais;

X – fomentar, no âmbito da sociedade civil, a conscientização participativa para a 
IV - receber e encaminhar as solicitações de informações do Legislativo Municipal, constituição e funcionamento de Associações de Moradores, Clubes de Mães, Grêmios 

monitorando o comprimento dos prazos pela administração direta e pelo Prefeito Municipal; Estudantis, entre outras organizações sociais, em parceria com os núcleos e secretarias do 
governo municipal.

V - coordenar a articulação com a Câmara Municipal de Vereadores, dando suporte ao 
Secretário Municipal de Governo para o relacionamento com a bancada; Subseção II

Da Coordenadoria de Políticas para a Juventude
VI - encaminhamento à Bancada da Agenda do Prefeito e atos do Executivo Municipal;

Art. 9º - A Coordenadoria de Políticas para a Juventude será coordenada por um 
VII - atendimento aos Vereadores e sua assessoria; Coordenador de Serviços e será orientada pelo Superintendente de Relações com a 

Sociedade, conforme delegação do Secretário Municipal de Governo, cabendo-lhe:
VIII - monitorar a tramitação, na Câmara Municipal, das preposições, dos Projetos de 

Leis e vetos, acompanhando as Sessões da Câmara Municipal e supervisionando o I. propiciar políticas públicas para a juventude;
comprimento de prazos de vetos e de Autógrafos dos Projetos de Lei.

II. realizar eventos com a juventude, fazendo-os construtores de sua própria história;
IX - estabelecer relação com o Governo Federal:

III. promover ações que priorizem a formação profissional e organizacional do 
a) desenvolvendo relação harmoniosa com a Bancada Federal do Mato Grosso do Sul; indivíduo;

b) acompanhando as emendas parlamentares; IV. promover a criação do Conselho Municipal da Juventude;

X - estabelecer relação com a Assembléia Legislativa: V. promover o atendimento das demandas da juventude.

a) estreitando o contato com Deputados Estaduais oriundos do município; VI. articular programas e projetos desenvolvidos pela Administração Pública 
Municipal voltado para os jovens;

b) buscando apoio para emendas particulares que se destinam a atender a sociedade 
douradense; VII. articular e promover programas de cooperação com os organismos Estaduais, 

Nacionais e Internacionais, e com entidades pública e privada, visando implementar as 
c) acompanhando os projetos do Legislativo Estadual que visa atender o município de políticas para a juventude;

Dourados;
Subseção III

XI - estabelecer relação com a Câmara Municipal: Da Coordenadoria de Assuntos Comunitários

a) enviando a agenda externa do Prefeito aos Vereadores da bancada de sustentação; Art. 10 - À Coordenadoria de Assuntos Comunitários será coordenada por um 
Coordenador de Serviços e será orientada pelo Superintendente de Relações com a 

b) fazendo o acompanhamento das sessões extraordinárias e extraordinárias; Sociedade, conforme delegação do Secretário Municipal de Governo, cabendo-lhe:

c) subsidiando os Vereadores da bancada com as informações pertinentes à Administração; I - promover a participação das Associações de Moradores e das Comunidades aos 
projetos da Administração Municipal;

d) acompanhando a elaboração de Projetos de Lei do Executivo;
II - fortalecer as organizações comunitárias, dando-lhes suporte técnico e 

e) monitorando sanções e vetos de Projetos de Lei; jurídico;

f) promovendo reuniões ordinárias com os Vereadores da bancada; III - articular programas e projetos desenvolvidos pelas as organizações comunitárias 
junto a Administração Municipal;

g) atendendo as demandas dos Vereadores no âmbito administrativo;
IV - promover encontros e debates entre as organizações comunitárias, sobre assuntos 

h) respondendo aos requerimentos dos vereadores; de interesse, sugerindo soluções e alternativas para o Poder Público Municipal;

i) controlando e acompanhando os prazos de documentos do Legislativo/ Executivo, de V - fomentar a elaboração de políticas públicas para o segmento comunitário;
acordo com a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara.

Subseção IV
Subseção I Da Coordenadoria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial
Da Casa dos Conselhos

Art. 11 - À Coordenadoria de Igualdade Racial será coordenada por um Coordenador de 
Art. 8º - À Casa dos Conselhos será coordenada por um Coordenador de Serviços e será Serviços e será orientada pelo Superintendente de Relações com a Sociedade, conforme 

orientada pelo Superintendente de Relações com a Sociedade, conforme delegação do delegação do Secretário Municipal de Governo, cabendo-lhe:
Secretário Municipal de Governo, cabendo-lhe:

I - atender as demandas dos grupos raciais e étnicos do Município, com ênfase na 
I – promover a participação popular através de espaços democráticos de participação população negra, visando um programa de ações afirmativas;
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II - trabalhar pelos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal; Administração Pública Municipal, visando à consecução de seus objetivos;

III - promover discussões sobre políticas públicas nas comunidades étnicas e raciais da XI - cientificar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas, 
área rural; ou que de qualquer outro modo cheguem ao seu conhecimento, requisitando informações e 

documentos;
IV - proporcionar em parceria a inclusão social;

XII - estabelecer mecanismos e instrumentos de monitoramento, avaliação e controle 
V - estabelecer relação com as comunidades étnicas e raciais, respeitando sua cultura e dos procedimentos de ouvidoria;

costumes;
XIII - coordenar, supervisionar e dirigir o sistema de ouvidoria;

VI - incentivar o encontro do passado com o presente das comunidades étnicas e 
raciais, com o intuito de fortalecer suas identidades culturais. XIV - promover, articular e apoiar outras ações que visem à difusão e divulgação de 

práticas de cidadania.
VII - promover, fomentar e articular políticas envolvendo as comunidades étnicas e 

raciais, e a relação com a sociedade, buscando formas de superação das desigualdades Subseção VI
sociais e raciais, fortalecendo entidades e organizações que trabalham na perspectiva de Da Assessoria Técnica e de Procedimentos Legislativos
emancipação dos povos.

Art. 14 - A Assessoria Técnica e de Procedimentos Legislativos será vinculada, 
VIII - estabelecer parcerias com agentes que discutem a superação das desigualdades raciais. orientada e coordenada diretamente pelo Secretário Municipal de Governo, competindo-

lhe:
IX - realizar trabalhos integrados com povos que também vivem situações de opressão 

e exclusão histórica, representados pelo Poder Público e sociedade civil organizada. I - auxiliar e acompanhar os procedimentos legislativos no âmbito da Câmara 
Municipal e ainda:

X - considerar o olhar das comunidades étnicas e raciais para formular um diagnóstico 
da realidade social, construindo uma pauta de trabalhos institucional. II - acompanhar a elaboração de Projetos de Lei do Executivo e os procedimentos 

normativos correspondentes;
XI - estimular a realização de projetos e convênios capazes de valorizar a identidade e 

cultura das comunidades étnicas e raciais. III - monitorar as sanções e vetos dos Projetos de Lei;

XII - articular junto às secretárias especificas programas que atendam demandas das IV - atender as demandas dos Vereadores no âmbito administrativo;
populações das comunidades étnicas e raciais.

V - acompanhar as sessões legislativas dando suporte técnico à bancada governista;
XIII - dinamizar o debate entre prefeitura e sociedade formando um ambiente de 

liberdade, reconhecimento, respeito e tolerância as manifestações culturais e religiosas de VI - monitorar e acompanhar o andamento das votações dos Projetos de Leis do 
matrizes africanas e das demais etnias. Executivo;

XIV - apoiar atividades realizadas por entidades do Movimento Negro, bem a VII - acompanhar as publicações dos Projetos de Leis.
organização e formação de grupos iniciantes.

Subseção VII
XVI - estabelecer parcerias com entidades, instituições governamentais, agentes Da Coordenadoria da Cidade Educadora

financiadores para desenvolver Programas de Superação das Desigualdades Raciais.
Art. 15 - A Coordenadoria da Cidade Educadora que será vinculada, orientada e 

Subseção V coordenada diretamente pelo Secretário Municipal de Governo, competindo-lhe:
Da Coordenadoria de Ouvidoria Popular

I. promover a união de entidades representativas da sociedade civil em torno de um 
Art. 12 - A Coordenadoria de Ouvidoria Popular, órgão vinculado diretamente ao conceito de um processo permanente de educação;

Secretário Municipal de Governo,  tem por finalidade:
II. aglutinar os projetos de todas as entidades que são voltadas para o bem comum e 

I - a promoção do exercício da cidadania; para os processos educativos que visam melhorar o dia-a-dia do cidadão douradense em 
parceria com a sociedade civil organizada;

II - receber, encaminhar e acompanhar denúncias, reclamações e sugestões dos 
cidadãos relativas à prestação de serviços públicos em geral; III. criar condições para que todos os espaços públicos sejam usados para fins 

educativos, nos moldes da Carta de Princípios das Cidades Educadoras;
III - receber e encaminhar as representações contra o exercício negligente ou abusivo 

dos cargos, empregos e funções na Administração Pública Municipal, sem prejuízo das IV. fomentar o conceito de “Planejamento para o Futuro” junto as entidades do Comitê 
competências específicas de outros órgãos da Administração Municipal. Local e demais entidades civilmente organizadas;

Art. 13 - Compete a Coordenadoria de Ouvidoria Popular, que será coordenada por um V. promover fóruns para discussões permanentes em torno de questões voltadas para a 
Coordenador, conforme delegação do Secretário Municipal de Governo, cabendo-lhe: Educação e para produção artístico-cultural, visando a “Sociedade de Conhecimento”.

I - receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias referentes a Seção IV
procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal; Da Diretoria do Orçamento Participativo

II - ampliar e manter canais de comunicação entre a Administração Pública e a Art. 16 - Compete a Diretoria do Orçamento Participativo promover o inventário das 
sociedade civil, expandindo a capacidade do cidadão de participar da fiscalização e demandas dos bairros e comunidades, bem como, as suas prioridades para subsidiar a 
avaliação das ações do Município; elaboração do orçamento participativo do governo.

III - definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos junto Parágrafo único: A Diretoria do Orçamento Participativo poderá elaborar sua estrutura 
aos órgãos atinentes, informando os resultados aos interessados e garantindo ao cidadão interna e respectiva competências conforme disposição do Diretor do Orçamento 
orientação, informação e resposta; Participativo.

IV - definir, em conjunto com a Agencia Comunicação Social - AGCOM, um sistema CAPÍTULO III
permanente de comunicação, visando à divulgação sistemática, à sociedade, de seu papel DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
institucional;

Art. 17 - Fica o Secretário Municipal de Governo autorizado a instituir mecanismos de 
V - examinar, propor e promover mecanismos e instrumentos alternativos de coleta natureza transitória, no âmbito da respectiva secretaria, visando à solução de problemas 

das sugestões, reclamações, elogios e denúncias, privilegiando os meios eletrônicos de específicos ou necessidades emergentes.
comunicação;

Art. 18 - A Secretaria Municipal de Governo deverá manter estreito relacionamento 
VI - identificar e interpretar o grau de satisfação do cidadão com a prestação dos cooperativo com as outras Secretarias e demais sistemas estruturantes da Administração 

serviços públicos; Municipal, em especial com o de planejamento e orçamento, tendo em vista a sua 
integração operacional.

VII - sistematizar e consolidar as informações recebidas, através de relatórios 
periódicos, fixando e organizando os indicadores de avaliação da satisfação dos cidadãos Art. 19 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento 
quanto ao fornecimento de informações e prestação de serviços públicos; Interno serão solucionados pelo Secretário Municipal de Governo.

VIII - propor soluções para as questões levantadas e oferecer informações gerenciais e Art. 20 - Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
recomendações às autoridades competentes, visando ao aprimoramento da prestação dos se as disposições em contrário.
serviços públicos;

Jose Laerte Cecílio Tetila
IX - recomendar ações e medidas, administrativas e legais, necessárias à prevenção, Prefeito

combate e correção dos fatos apreciados;
Wilson Valentim Biasotto

X - articular-se, fortalecendo canais de comunicação com as diversas unidades da Secretário Municipal de Governo
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DECRETO N° 4.480, DE 04 DE JANEIRO DE 2008 a) Rosana Lima

“Constitui a Comissão Organizadora da 1ª Conferência de Políticas Publicas da IV – Representantes indicados pelo Fórum Municipal da Juventude:
Juventude” a) Graciela Pereira de Souza

b) Talita Rolim da Silva
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso c) Marcos Dias de Paula

das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do Art. 66 da Lei Orgânica do Município. d) Alceu Junior Silva Bittencourt
e) Clodoaldo Braga Tomiatti

D E C R E T A:
Art. 2º - A comissão constituída através deste decreto deverá cumprir os objetivos 

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Organizadora da 1ª Conferência de Políticas estipulados pelo Decreto nº. 4.393 de 29 de outubro de 2007.
Publicas da Juventude, composta pelos seguintes membros:

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
I – Representantes da Coordenadoria Municipal da Juventude: disposições em contrario.
a) Vander Aparecido Nishijuma
b) Irlon Maciel Ferreira Dourados - MS 04 de janeiro de 2008.

II – Representantes do Poder Executivo 
a) Deoclecio Vieira Machado – Semed José Laerte Cecílio Tetila
b) Cleberson Lopes dos Santos - Semed Prefeito Municipal
c) Isa Gezielda dos Santos Almeida – Semases

Wilson Valentim Biasotto
III – Representante da Câmara Municipal de Dourados: Secretário Municipal de Governo

Convocação
CONVOCAÇÃO e 2.016 de 24 de outubro de 1995 sobre ruídos e proteção do bem estar do sossego 

público.
A Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos – SEMHSUR, 

através da Fiscalização de Posturas, convoca todos os condutores de veículos que Dourados, 21 de janeiro de 2008.
fazem uso da exploração de atividade de som ambulante, para comparecerem na 
sede da Secretaria, sito a Rua Oliveira Marques, 490 Jardim Tropical, a partir de Joamir Rodrigues de Oliveira
11 de fevereiro a 03 de março do corrente ano das 7:30 às 11:00 e das 13:30 às Resp. Fiscalização de Posturas
16:00 horas para recadastramento e vistoria nos veículos. Também, informamos 
que decorrido este prazo os carros não legalizados estarão sujeitos a notificações, João Carlos Pissini Battaglim
multas e apreensão conforme o que dispõe a Lei 1.067 de 28 de dezembro de 1979 Superintendente de Serviços Urbanos
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EDITAL Operação – LO, para atividade de Comércio atacadista de cerveja, chope e 
refrigerante, localizada na Av. Marcelino Pires, 4.330 – Bairro Vila Industrial, no 

A PLASTEC COMÉRCIO DE PLÁSTICOS  LTDA-ME, torna público que município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a 
Autorização Ambiental - AA, para atividade de Comércio varejista de artigos de 
tapeçaria, cortina e persianas, localizada na Av. Weimar G. Torres,  3.218 -  Centro,  no EDITAL
Município de Dourados (MS). 

DELGADO & MANTELLI Ltda. - EPP, torna Público que recebeu do Instituto de 
Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Instalação - LI, 

EDITAL para atividade de Comércio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de 
informática, localizada na Rua Hayel Bom Faker – 3065, Centro, no município de 

A MARCENARIA SANTA CLARA LTDA -ME, torna público que requereu do Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença 
Ambiental Simplificada -  LS, para atividade de Marcenaria, localizada na Estrada 
Vila São Pedro a Indápolis,  200 mts – Distrito de Vila São Pedro – Dourados/MS. EDITAL

LEONORA GOMES DA SILVA, nome da fantasia BAR E MERCEARIA 
EDITAL COLIBRI, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – 

IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental - AA, para atividade de bar e 
CRYSTALINA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, torna Público que recebeu mercearia, localizada na Rua das Mangueiras nº 325- Jardim Colibri,,  no Município 

do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Extratos de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO N.º 842/2007/CLC/PMD EXTRATO DE CONTRATO N.º 007/2008/CLC/PMD

PARTES: PARTES:
Município de Dourados. Município de Dourados.
EASY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME. PLANACON CONSTRUTORA LTDA.
PROCESSO: Tomada de Preços 074/2007. PROCESSO: Concorrência Publica 047/2007.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de formação e OBJETO: Contratação de empresa para execução de recapeamento com Concreto 
capacitação de Administradores de Sistemas e de Rede em Ambiente Microsoft Betuminoso Usinado à Quente-CBUQ em diversas ruas do Município de 
Windows Server 2003. Dourados.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.00 – Secretaria Municipal de Finanças. 08.00 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
06.01 – Secretaria Municipal de Finanças. 08.01 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
1.011 – Modernização da Gestão Fiscal - PNAFM. 15.451.113 – Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura.
04.129.112 – Programa de Modernização da Arrecadação Tributária. 1.019 – Manutenção, Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura.
33.90.35 – Serviços de Consultoria. 44.90.51 – Obras e Instalações.
33.90.35.16 – Serviços de Seleção e Treinamento. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. VALOR: R$ 2.297.191,96 (dois milhões duzentos e noventa e sete mil cento e 
VALOR: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). noventa e um reais e noventa e seis centavos).
DATA DE ASSINATURA: 15 de janeiro de 2008. DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2008.
Secretaria Municipal de Finanças Secretaria Municipal de Finanças

PORTARIA GAB Nº 042 DE 25 DE JANEIRO DE 2008 de novembro de 2006.

“Demite do quadro do emprego público, Gilmar Batista da Conceição” Art. 2º - Em decorrência do estabelecido no artigo 1º desta portaria, fica o cargo 
nele mencionado declarado, VAGO.

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 e o inciso I do Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
artigo 53, da Lei nº 2726, de 28 de dezembro de 2004. retroativos a 28 de dezembro de 2007, revogadas as disposições em contrário.

R E S O L V E: Dourados/ MS, 25 de janeiro de 2008.

Art. 1º - Fica demitido a pedido, a partir de 28 de dezembro de 2007, GILMAR José Laerte Cecílio Tetila
BATISTA DA CONCEIÇÃO, do cargo de provimento em regime celetista de Prefeito Municipal de Dourados
“Assistente de Apoio Institucional”, matricula funcional nº “501219-3”, lotado na 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, nomeado em 10 de Dirceu Aparecido Longhi
maio de 2007 através da Portaria GAB nº 196 nos termos do artigo 1º da Lei 2900 de 14 Secretário Municipal de Gestão Pública

Editais

Resolução
RESOLUÇÃO Nº. CD/01/319/08/SEMGEP 01.02.08 a 31.12.08.   

Dirceu Aparecido Longhi,  Secretario Municipal de Gestão Pública, no uso das Registre-se.
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Publique-se.
Município de Dourados... Cumpra-se.

R E S O L V E: À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as devidas 
providências.

Ceder, a Servidora Pública Municipal, ZULEIDE PENZO DOS SANTOS, 
matrícula funcional nº “42.841-1”; ocupante do cargo de Profissional do Magistério Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 25 dias do mês de janeiro do ano dois 
Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), para prestar seus mil e oito (2008).
serviços profissionais junto a Prefeitura Municipal de Ponta Porã - MS, com ônus para 
a origem, em Permuta com o servidor Iran Pereira Lins, em conformidade com o Dirceu Aparecido Longhi
Oficio nº 031/2008/RH/SEMGEP, datado de 24 de janeiro de 2008, pelo período de Secretario Municipal de Gestão Pública
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Extratos de Contratos

Atas
ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA oferecer como  garantia em financiamento, o imóvel recebido em doação pelo Município – Anexo 

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS – MS, EXERCÍCIO DE 2007 Requerimento de Urgência; b) VETO PARCIAL DO PODER EXECUTIVO, ao projeto de Lei nº 
158/2006 que “Estima a receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2007”, 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e sete, às onze horas e dezessete (Art. 97,”a” do RI, – (maioria simples). Submetidos à votação: O Veto Parcial ao Projeto de Lei n° 
minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 158/2006  foi aprovado, com um voto contrário da Vereadora Margarida  Gaigher. O Requerimento de 
3.495, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência urgência ao Projeto nº 008/2007  foi aprovado. O Projeto de Lei  nº 008//2007 foi aprovado.  Esgotado 
do Vereador Carlos Roberto Assis Bernardes (PR), tendo como primeiro Secretário Vereador o horário da sessão a Presidência agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a sessão, que 
Ten.Pedro Alves Ferreira (PT). Além dos citados estavam presentes os Vereadores:  Edson Lima e após lida e aprovada será assinada pela Mesa Diretora. Dourados 15 de fevereiro de 2007.
Laudir Munaretto (PR); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Margarida 
Gaigher (PT); Cemar Arnal (PV); José Carlos Cimatti (PSB), Paulo Henrique – Bambu (PSC) e Carlos Roberto  Assis Bernardes Eduardo Otavio T. Marcondes
Sidlei Alves (PFL). Havendo a presença da totalidade, o Senhor Presidente declarou iniciada a Vereador Presidente Vereador Vice-Presidente
Sessão. I – ORDEM DO DIA: I. PROJETOS EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Votação 
Nominal, Arts. 189 do RI (maioria absoluta). a) Projeto de Lei n.º 008/2007, de autoria do Poder Ten. Pedro Alves Ferreira Edson Lima do Nascimento
Executivo, que “autoriza a Comercial Agricola São Lourenço Exportação e Importação LTDA a Vereador 1° Secretário Vereador 2º Secretário

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA autoria da Mesa Diretora que altera dispositivos de Lei nª 1.617/1990 – anexo requerimento de 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS – MS, EXERCÍCIO DE 2007 urgência. II. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Votação Nominal, Arts. 

189 do RI . a) Projeto de Lei n.º 10/2007, de autoria do Vereador José Silvestre, que institui o  Dia 
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e sete, às dezenove horas, no Municipal da Caminhada; b) PROJETO DE LEI nº 147/2006, de autoria do Vereador Laudir 

Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495, reuniram em Munaretto, que determina que todas que todas as consultas médicas e exames de Saúde da rede 
Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador Carlos Pública sejam realizadas no prazo específico. Submetidos à votação: O Projeto de Lei n° 10/2007 
Roberto Assis Bernardes (Carlinhos Cantor)-PR, tendo como primeiro Secretário Vereador Ten. foi aprovado. O Projeto de Lei nº 147/2006 foi aprovado com o voto contrário dos Vereadores 
Pedro Alves Ferreira (PT). Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Edson Lima e Laudir Eduardo Marcondes e Tenente Pedro Alves. O Requerimento de urgência ao Projeto nº 031/2007  
Munaretto (PR); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Margarida Gaigher (PT); foi aprovado. O Projeto de Lei  nº 031//2007 foi aprovado, com parecer verbal favorável das 
Cemar Arnal (PV); José Carlos Cimatti (PSB), Paulo Henrique – Bambu (PSC) e Sidlei Alves (PFL). comissões competentes. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a  todos pela 
Havendo a presença da totalidade, o Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão. I presença e declarou encerrada a Sessão da qual foi lavrado Ata, que após lida e aprovada será 
EXPEDIENTE: Foi  aprovada sem emendas a  Ata da 7ª Sessão ordinária. Usaram da palavra de assinada pelos membros da Mesa Diretora. Dourados 27 de fevereiro de 2007.
acordo com o artigo 168, II “c” e 193 do RI – Tema Livre os Vereadores; Eduardo Marcondes, 
Edson Lima, Paulo Henrique, Laudir Munaretto, Sidlei Alves, Margarida Gaigher, Tenente Pedro, Carlos Roberto Assis Bernardes Eduardo Otavio T. Marcondes
José Carlos Cimatti, José Silvestre e Elias ishy, que discorreram sobre assunto de interesse da Vereador Presidente Vereador Vice-Presidente
comunidade. II. DISCUSSÃO PRELIMINAR DOS PROJETOS, Usaram a palavra de acordo com 
o Arts. 171/172 – RI o vereador José Silvestre e Elias Ishy. III. ORDEM DO DIA: Art. 175 e Ten. Pedro Alves Ferreira Edson Lima do Nascimento
seguintes RI. I. PROJETO EM REGIME DE URGÊNCIA: a) Projeto de Lei nº 031/2007  de Vereador 1° Secretário Vereador 2º Secretário

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA janeiro e dezembro referente ao exercício financeiro 2004 da prefeitura Municipal de Dourados; c) 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS – MS, EXERCÍCIO DE 2007 Projeto de Lei nº 003 de 27 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre a criação do conselho Municipal 

de acompanhamento e controle social do Fundo de Manutenção Básica e de valorização dos 
Aos  seis dias do mês de março do ano de dois mil e sete, às dezoito horas e cinqüenta minutos, profissionais da educação / FUNDEB; d) Câmara Municipal de Jaraguari, encaminhou cópia da 

no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495, reuniram moção de congratulações a Vereadora Margarida Gaigher pela realização do Fórum do Legislativo   
em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência do Vereador realizado no dia 24/11/2006; e) Telegrama do Ministério da Saúde do fundo Nacional de saúde 
Carlos Roberto Assis Bernardes-PR (Carlinhos Cantor), tendo como primeiro Secretário Vereador informando a liberação de recursos financeiro para execução de programa neste Município; f) O 
Tenente Pedro (PT). Além dos citados estavam presentes os Vereadores:  Edson Lima e Laudir PROCON de Dourados solicitou para que seja agendada uma reunião com os representantes do 
Munaretto(PR); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Margarida Gaigher legislativo e o PROCON, no dia 12/03/2007, dia em que se iniciam as comemorações alusivas ao 
(PT); José Carlos Cimatti (PSB);  Cemar Arnal (PV); Paulo Henrique - Bambu (PSC) e Sidlei dia Nacional do Direito do Consumidor; g) A Academia Douradense de Letras convida para o 
Alves (PFL). Havendo a presença da totalidade, o Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão. I - evento Poesia ao Luar a ser realizado no dia 10/03/07. h) Informativo da Câmara dos Deputados 
EXPEDIENTE:  Foi aprovada sem emenda a  Ata da 8ª Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes Federais. Foram apresentadas proposições de acordo com o artigo 168, I “d” do RI, pelos seguintes 
expedientes recebidos: a) Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, documento proferido ciência Vereadores: Carlinhos Cantor apresentou  4 indicações, protocoladas sob os n°s 563  a 566; Edson 
dos autos do processo TC/MS Nº 12430/02 da Prefeitura Municipal de Dourados, declarando Lima apresentou 4 indicações e 1 moção, protocoladas sob os n.ºs 567 a 571; Eduardo Marcondes 
irregular o procedimento licitatório do contrato Nº 147/1999; b) Balanço geral e balancetes de apresentou 2 projetos de leis, 01 requerimento, 4 indicações e  4 moções, protocolados sob os n.ºs 

EXTRATO DE CONTRATO N.º 830/2007/CLC/PMDAVISO DE RE-RATIFICAÇAO DO
PARTES:CONTRATO Nº 921/2007/CLC/PMD
Município de Dourados.
EASY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME.

Re-ratificamos o Aviso da Publicação do Extrato de Contrato nº 921/2007, do PROCESSO: Tomada de Preços 074/2007. 
Tomada de Preço nº 83/2007, publicado no Diário Oficial nº 2.197 do dia 24 de OBJETO: Contratação de empresa para viabilizar a disponibilização de acesso a internet e e-mail.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:janeiro de 2008.
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.PARTES:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Município de Dourados
06.00 – Secretaria Municipal de Finanças.

HS ENGENHARIA LTDA. 06.01 – Secretaria Municipal de Finanças.
PROCESSO: Tomada de Preço n.º 083/2007. 1.011 – Modernização da Gestão Fiscal - PNAFM.
ONDE SE LÊ: 04.129.112 – Programa de Modernização da Arrecadação Tributária.

33.90.35 – Serviços de Consultoria.OBJETO: Aquisição de Material de Cama, Mesa e Banho.
33.90.35.01 – Assessoria e Consultoria Técnica e/ou Jurídica.LEIA – SE: 
VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de reforma do VALOR: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).
pavimento superior do Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares. DATA DE ASSINATURA: 30 de novembro de 2007.
Ficando ratificada as demais disposições. Secretaria Municipal de Finanças

ATO Nº 01 DE 23 DE JANEIRO DE 2008 04 de fevereiro, para as atividades da Câmara Municipal, retornando no dia 06 a partir 
das 12 horas.

O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, Vereador Carlos Roberto Assis 
Bernardes, no uso de suas atribuições legais.. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Dourados, 23 de janeiro de 

2008.
Resolve,

Carlos Roberto Assis Bernardes
Em virtude do feriado de 05 de fevereiro fica considerado ponto facultativo o dia Vereador Presidente

Poder LegislativoPoder Legislativo
Ato
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Atas

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA projeto de lei, 1 requerimento, 4 indicações e 3 moções, protocolados sob os n.ºs 900 a 908; Paulo 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS – MS, EXERCÍCIO DE 2007 Henrique – Bambu  apresentou 1 requerimento e 4 indicações, protocoladas sob os n.ºs 909 a 913; 

Ten. Pedro Alves Ferreira apresentou 1 requerimento  protocolado sob o nº 914; Sidlei Alves 
Aos  vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e sete, às dezoito horas e cinqüenta apresentou 2 Indicações e 3 moções, protocoladas sob os n.º 916  a 920; Vereadores Infra-Assinados,  

minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495, apresentaram 1 emenda LOM, protocolada sob o nº 921. O Senhor Presidente despachou os Projetos 
reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência do às Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e 
Vereador Carlos Roberto Assis Bernardes-PR (Carlinhos Cantor), tendo como primeiro Secretário despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Usaram da Tribuna de 
Vereador Tenente Pedro (PT). Além dos citados estavam presentes os Vereadores:  Edson Lima e Acordo com o Art. 208 e 213 do RI. os seguintes Vereadores: Laudir Munaretto, Eduardo Marcondes, 
Laudir Munaretto (PR); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre, Margarida Gaigher  José Silvestre, Margarida Gaigher, Sidlei Alves, Elias Ishy, Carlinhos Cantor e José Carlos Cimatti, 
(PT); José Carlos Cimatti (PSB) Cemar Arnal (PV);   Paulo Henrique - Bambu (PSC) e Sidlei Alves que abordaram assuntos de interesse da população.  II – GRANDE EXPEDIENTE: De acordo com o 
(PFL). Havendo a presença da totalidade, o Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão. I. Art. 173 do RI (10) minutos, não houve oradores.  III - ORDEM DO DIA: I. PROJETOS EM 
EXPEDIENTE:  Foi aprovada sem emendas a Ata da sessão 10ª Sessão Ordinária. Foram lidos os SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:(Votação nominal – art. 189 RI). a) Projeto de Lei nº 
seguintes expedientes recebidos: a)Telegrama comunicando a liberação de recursos financeiros 027/2007, de autoria do Vereador Laudir Munaretto, que denomina Raimundo Henrique da Costa, a 
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,  Rua A-7, localizada no Jardim da Primaveras. b) Projeto de Lei nº 030/2007,  de autoria do Vereador 
Indígena, no valor de R$ 297.000,00; b) Oficio  comunicando a liberação de recursos financeiros Tenente Pedro que denomina Neinaldo Souza de Oliveira, a Rua A no Parque do Lago. II. PROJETOS 
destinados a EMBRAPA, no valor de 662.900,00 ( seiscentos e sessenta e dois mil e novecentos reais), EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  (Votação nominal – art. 189 RI). a) Projeto   de  Lei  nº  
objetivando a execução do Desenvolvimento e Fortalecimento do arranjo Produtivo Local da 019/ 2007 (01), de autoria do Poder Executivo que autoriza os Empreendimentos Imobiliários Ingá a 
Ovinocultura, através da Secretária do Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da alienar a qualquer título o imóvel que menciona; b) Projeto de Lei nº 035/2007 (substitutivo), de 
Indústria, do Comércio e do Turismo; c) Telegrama  do Ministério da Saúde, comunicando a liberação autoria do Vereador  Laudir Munaretto, que dispõe sobre o direito dos consumidores do Município  de 
de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Saúde Dourados ao fornecimento de sacolinhas ou pacotes apropriado para embalar mercadorias compradas 
destinados a diversos programas de saúde; d)  Convite de parentes e amigos das vitimas da chacina do e dá outras providências;  c) Projeto de Lei nº 203/2006, de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, 
Santa Brigida, para os vereadores participarem do manifesto público “1º caminhada por Justiça e que dispõe sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e prestadores de 
Paz”, que ocorrerá no dia 10 de abril de 2007, às 8 horas, com saída na rua João Paulo Garcete nº 4645, serviços; d) Projeto de Lei nº 036/2007, de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a criação do 
Jardim Santa Brígida ; e) Oficio 216/2007Gab/SEPROTUR/MS comunicando a liberação de recursos conselho Municipal de acompanhamento  e Controle Social do Fundo Manutenção Básica e de 
pela União – Ministério da Integração Nacional e pelo  Estado/SEPROTUR, para a execução do Valorização dos profissionais da Educação. III. PROJETOS EM ÚNICA DISCUSSÃO E 
Desenvolvimento e Fortalecimento da Arranjo Produtivo Local da Ovinocultura; f) Diversos VOTAÇÃO:  a) Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2007, de  autoria da Vereadora Margarida 
expedientes recebidos da esfera Federal, Estadual e Municipal, respondendo as proposições dos Gaigher, que concede Título de cidadão Douradense ao Dr. Nazi El Kadri. III. a)  
Senhores Vereadores. O Presidente concedeu uso da  Tribuna na forma do Artigo 170, III - do REQUERIMENTOS: quatro requerimentos; b)  MOÇÕES: vinte e quatro moções. Submetidos a 
Regimento Interno à Senhora Marcione Mandú de Azevedo, representante da Associação de votação: Foi aprovado Requerimento de Inversão da Pauta para votação do Projeto de Lei nº 19/2007. 
Moradores do Jardim Laranja Doce, que discorreu sobre questões referentes ao bairro. Foram Foi  aprovado Requerimento de Adiamento ao Projeto de Lei nº 019/2007,  por uma sessão. Os demais 
apresentadas proposições de acordo com o artigo 168, do RI, pelos seguintes Vereadores: Carlinhos matérias constante da Pauta não foram votados. Esgotado o horário a Presidência agradeceu a todos 
Cantor apresentou 1 projeto de lei e  4 indicações, protocolados sob os n°s 832 a 836; Edson Lima pela presença e declarou  encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata, que  após lida e aprovada será 
apresentou 1 projeto de lei, 1 requerimento e 3 indicações, protocolados sob os n.ºs 837 a 841; assinada pelos membros da Mesa Diretora. Dourados, 21 de março de 2007.  
Eduardo Marcondes apresentou 3 projetos de leis,  4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 
842 a 852; Elias Ishy  apresentou 4  Indicações protocoladas sob os n.ºs 853 a 856; José Carlos Cimatti Carlos Roberto Assis Bernardes Eduardo Otavio T. Marcondes
apresentou 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 857 a 864;  José Silvestre apresentou 2 Vereador Presidente Vereador Vice-Presidente
projetos de leis,  4 indicações e 4 moções protocolados sob os n.ºs 865  a 874; Cemar Arnal apresentou  
4 indicações e 2 moções, protocoladas sob os n.ºs 875 a 880; Laudir Munaretto apresentou 1 projeto de Ten. Pedro Alves Ferreira Edson Lima  do Nascimento
lei,  4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 881 a 889; Margarida Gaigher apresentou 1 Vereador 1° Secretário Vereador 2º Secretário

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA Eduardo Marcondes apresentou 1 projeto de Emenda a LOM,  4 indicações e 4 moções, 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS – MS, EXERCÍCIO DE 2007 protocolados sob os n.ºs 704 a 712; Elias Ishy apresentou 4  Indicações, protocoladas sob os n.ºs 

713 a 716; José Carlos Cimatti apresentou 2 indicações e 4 moções, protocoladas sob os n.ºs 717 a 
Aos  treze dias do mês de março do ano de dois mil e sete, às dezoito horas e cinqüenta 722;  José Silvestre apresentou 2 projetos de leis,  4 indicações e 2 moções protocolados sob os n.ºs 

minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495, 723 a 731;  Cemar Arnal apresentou 1 projeto de lei, 4 indicações e 2 moções, protocolados sob os 
reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência do n.ºs 732 a 738; Laudir Munaretto apresentou 1 projeto de lei,  4 indicações e 4 moções, 
Vereador Carlos Roberto Assis Bernardes-PR (Carlinhos Cantor), tendo como primeiro Secretário protocolados sob os n.ºs 739 a 747; Margarida Gaigher apresentou 4 indicações e 4 moções, 
Vereador Tenente Pedro (PT). Além dos citados estavam presentes os Vereadores:  Edson Lima e protocoladas sob os n.ºs 748 a 755; Paulo Henrique – Bambu  apresentou 3 requerimentos e 3 
Laudir Munaretto (PR); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Margarida indicações, protocolados sob os n.ºs 756 a 761; Ten. Pedro Alves Ferreira apresentou 1 projeto de 
Gaigher (PT); José Carlos Cimatti (PSB); Cemar Arnal (PV);   Paulo Henrique - Bambu (PSC) e Lei, 2 indicações e 1 moção protocolados sob os n.ºs 762 a 765; Sidlei Alves apresentou 4 
Sidlei Alves (PFL). Havendo a presença da totalidade, o Senhor Presidente declarou iniciada a Indicações e 3 moções, protocoladas sob os n.º 766 a 772. O Senhor Presidente despachou os 
Sessão. I - EXPEDIENTE:  Foi aprovada sem emendas a  Ata da 9ª Sessão Ordinária. Foram lidos Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos 
os seguintes expedientes recebidos: a)Telegrama comunicando a liberação de recursos financeiros competentes e despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação.  II – 
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da GRANDE EXPEDIENTE: Usaram da palavra de acordo com o Art. 173 do RI, os vereadores: 
Educação, no valor de R$ 25.432,00; b) Telegrama comunicando a liberação de recursos Eduardo Marcondes, Carlinhos Cantor, Margarida  Gaigher, José Carlos Cimatti, Sidlei Alves, Cemar 
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Arnal, Tenente Pedro, Edson Lima, Paulo Henrique-Bambu, Laudir Munaretto, Elias Ishy e José 
Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 6.723,20; c) Telegrama comunicando a liberação de Silvestre.  III - ORDEM DO DIA:  I. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de (Votação nominal – art. 189 RI). a) Projeto   de  Lei  nº  035/ 2007, de autoria do Vereador  Laudir  
Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 84.598,80; d) Telegrama comunicando a Munaretto,  que dispõe sobre o direito dos consumidores do Município de Dourados ao fornecimento 
celebração de convênios no valor total de R$ 90.909,10, para a educação profissional; e) Telegrama de sacolinhas ou pacote apropriado para embalar mercadorias compradas e dá outras providências;  b) 
comunicando a celebração de convênios no valor total de R$ 28.145,70 para a educação básica;  f) Projeto de Lei nº 027/2007, de autoria do Vereador  Laudir Munaretto, que denomina Raimundo 
Telegrama comunicando a celebração de convênios no valor total de R$ 36.432,00, para a Henrique da Costa, a Rua A-7,  localizada  no  Jardim  das  Primaveras;  c) Projeto de Lei nº 030/2007, 
educação básica; g) Telegrama comunicando a celebração de convênios no valor total de R$ de autoria do Vereador Tenente Pedro que denomina  Neinaldo Souza de Oliveira, a Rua Projetada A, 
9.848,13, para a educação básica; h) Telegrama comunicando a liberação de recursos financeiros no Parque do Lago II. III. REQUERIMENTOS: a)três requerimentos; MOÇÕES: a) vinte e oito 
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento, no valor moções. Submetidos a votação: Aprovado Requerimento de Adiamento ao Projeto de Lei nº 
de 9.900,00;  i) Telegrama comunicando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 035/2007, por uma sessão.  Os Projetos de Leis nºs 027 e 030/2007 foram aprovados. A Pauta de 
execução de programas do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 30.000,00; j) Telegrama Requerimentos e Moções foram aprovados. Esgotado o horário da sessão a Presidência agradeceu a 
comunicando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do todos pela presença e declarou  encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata que após lida e aprovada 
Fundo Nacional de Desenvolvimento, no valor de R$ 14.234,96 ; l) Telegrama comunicando a será assinada pelos membros da Mesa Diretora. Dourados, 13 de março de 2007.
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 
Nacional de Saúde, no valor de R$ 17.231,79 ; m) Diversos expedientes recebidos da esfera Carlos Roberto Assis Bernardes Eduardo Otavio T. Marcondes
Federal, Estadual e Municipal, respondendo as proposições dos Senhores Vereadores. Foram Vereador Presidente Vereador Vice-Presidente
apresentadas proposições de acordo com o artigo 168, do RI, pelos seguintes Vereadores: 
Carlinhos Cantor apresentou 1 projeto de lei,  4 indicações e 1 moção, protocolados sob os n°s 693 Ten. Pedro Alves Ferreira Edson Lima do Nascimento
a 698; Edson Lima apresentou 3 indicações e 2 moções, protocoladas sob os n.ºs 699 a 703; Vereador 1° Secretário Vereador 2º Secretário

572 a 582; Elias Ishy apresentou 4  Indicações e 2 moções, protocoladas sob os n.ºs 583 a 588; José Guaicurus; b) Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 113/2006, que dispõe sobre 
Carlos Cimatti apresentou 4 indicações e 3 moções, protocoladas sob os n.ºs 589 a 595; José a denominação da Rua Raimundo Antônio Rodrigues, a Rua I, localizada na Chácara Flora; c) 
Silvestre apresentou 2 projetos de leis, 1 requerimento,  4 indicações e 4 moções protocolados sob Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 110/2006, que dispõe sobre a denominação 
os n.ºs 596 a 606; Cemar Arnal apresentou 4 indicações e 4 moções, protocoladas sob os n.ºs 607 a da Rua  Homerindo José dos Santos, a Rua Projetada 10 da Vila Hilda. 2. PROJETOS EM 
614; Laudir Munaretto apresentou 1 projeto de lei, 1 projeto de decreto legislativo,  4 indicações e 4 SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO; a) Projeto de Lei nº 10/2007, de autoria do Vereador José 
moções, protocolados sob os n.ºs 615 a 624; Margarida Gaigher apresentou 1 decreto legislativo,  1 Silvestre, que institui o Dia Municipal da Caminhada; b) PROJETO DE LEI Nº 147/2006,  de 
requerimento, 4 indicações e 2 moções, protocolados sob os n.ºs 625 a 632; Paulo Henrique – autoria do Vereador Laudir Munaretto que determina que todas as consultas médicas e exames de 
Bambu, apresentou  4 indicações, protocoladas sob os n.ºs 633 a 636; Ten. Pedro Alves Ferreira saúde da rede pública sejam realizadas no prazo específico. Submetidos a Votação:  Os Vetos aos 
apresentou 1 projeto de lei e 1 indicação, protocoladas sob os n.ºs 637 a 638; Sidlei Alves Projetos de Leis n.ºs 116, 113 e 110/2006 foram aprovados. O Projeto de Lei nº 10/2007 foi 
apresentou 4 Indicações e 4 moções, protocoladas sob os n.º 639 a 646. O Senhor Presidente aprovado, com ausência da Vereadora Margarida Gaigher. O Projeto de Lei nº 147/2006 foi 
despachou os Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações aos rejeitado, com voto contrário dos Vereadores Eduardo Marcondes, Elias Ishy, Carlinhos Cantor, 
órgãos competentes e despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. José Carlos Cimatti, José Silvestre, Cemar Arnal e Tenente Pedro; e ausência da Vereadora 
Usaram a Tribuna na forma do Artigo 170, II - do Regimento Interno, os seguintes Vereadores: Margarida Gaigher, Sidlei Alves e Edson Lima e votaram favorável os Vereadores Laudir 
Margaridas Gaigher, Paulo Henrique – Bambu, Sidlei Alves, Eduardo Marcondes, Edson Lima, Munaretto e Paulo Henrique-Bambu. A pauta de requerimentos e moções foram aprovados. 
Laudir Munaretto, Tenente Pedro, José Silvestre, José Carlos Cimatti e Elias Ishy  que abordaram Esgotado o horário da sessão a Presidência agradeceu a todos pela presença e declarou 
assuntos de interesse da população. O Senhor Presidente concedeu a palavra a Senhora Odila encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata que após lida e aprovada será assinada pela Mesa 
Schwingel Lange, Presidenta do Conselho Municipal dos Diretos da Mulher e o Senhor Professor Diretora. Dourados, 06 de março de 2007.
Damião Duque de Farias da Universidade Federal da Grande Dourados, que abordaram assuntos 
de interesse da população. II – GRANDE EXPEDIENTE: Usaram da palavra de acordo com o Art. Carlos Roberto Assis Bernardes Eduardo Otavio T. Marcondes
173 do RI, Eduardo Marcondes, Sidlei Alves, Laudir Munaretto, Tenente Pedro, José Carlos Vereador Presidente Vereador Vice-Presidente
Cimatti, Elias Ishy, José Silvestre e Paulo Henrique. III - ORDEM DO DIA:  I. PROJETOS EM 
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ; a)  Veto Integral do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº Ten. Pedro Alves Ferreira Edson Lima do Nascimento
116/2006, que dispõe sobre a denominação da Rua Eurico dos  Santos, a Rua  G – 16 do Jardim Vereador 1° Secretário Vereador 2º Secretário
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