
ção de boa parte do que já Em reunião com secretá-
havia sido feito, como rios na sexta-feira (18), o 
instalações elétrica e prefeito Laerte Tetila 
hidráulica, o que aumentou determinou a retomada das 
o custo de conclusão do obras para a conclusão do 
prédio. A obra só foi Centro Administrativo de 
re tomada depois  que Dourados (CAM), que 
administração Tetila teve o abrigará além do gabinete do 
seu projeto de moderniza-prefeito várias secretárias da 
ção da máquina pública administração municipal. 
aprovado pelo PNAFM.Tetila disse, ainda, que a 

O CAM é formado por ocupação do prédio deve ser 
sete blocos. No bloco feita ainda neste primeiro 
central, o único com semestre. Até agora já foram 
pavimento superior, cujo investidos na conclusão do 
acesso poderá ser feito CAM um milhão e trezentos 
pelas escadarias ou rampas, e nove mil reais, sendo R$ 
serão instalados o gabinete 200 mil de recursos próprios 

agilidade à administração como telefone e combustí- do prefeito, auditório e sala d a  P r e f e i t u r a  e  R $  
municipal ,  agregando vel; economizando no de reuniões, além de outros 1.109.599,00 provenientes 
várias secretarias em um custeio da máquina, sobra órgãos que ainda estão do Programa Nacional de 
mesmo prédio, a unifica- mais dinheiro para aplicar sendo definidos. O prefeito A p o i o  à  G e s t ã o  
ção física da Prefeitura vai em benefícios diretos à Tetila disse que “concluir e Administrativa e Fiscal dos 
gerar economia mensal de população, como asfalto e ocupar o CAM será um Municípios Brasileiros 
aproximadamente R$ 50 saúde”, explicou o prefei- símbolo de um novo tempo (PNAFM). Nesta nova etapa 
mil, só em aluguel de to. na administração pública de da obra serão investidos 
prédios pelo município. As obras do CAM Dourados,  em que o mais R$ 500 mil de recursos 
“Temos que considerar, ficaram abandonadas por desperdício de dinheiro próprios do Município. 
ainda, que com a facilidade mais de oito anos e só foram público é coisa passada e “Este dinheiro que será 
de comunicação entre as retomadas em 2001, na em que a racionalização dos aplicado já é do IPTU pago 
secretarias vamos econo- primeira gestão do prefeito gastos e a economia são este ano pelo contribuinte”, 
mizar muito com a diminu- Tetila. O longo período de princípios básicos da ressaltou o prefeito.
ição de outras despesas, abandono causou deteriora- Prefeitura”.Além de dar mais 
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EXPEDIENTE

Prefeito José Laerte Cecílio Tetila 411 7666 
Vice-Prefeito Albino Mendes 411 7666 
Procuradoria -Geral do Municipio  411 7684  
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar   424 0210
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária  411 7708
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Empreendedorismo José Carlos Cimatti Pereira 411 7135 
Secretaria Municipal de Educação     411 7606
Secretaria Municipal de Finanças    411 7690 
Secretaria Municipal de Gestão Pública 411 7190
Secretaria Municipal de Governo   411 7672 
Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos   411 7149 
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 411 7788 
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente  411 7112 
Secretaria Municipal de Saúde 411 7636 
Agência de Comunicação Popular 411 7683 
Fundação Cultural e de Esporte de Dourados 411 7701
Guarda Municipal 424 5163
Hospital Universitário 426 5000
Instituto de Meio Ambiente de Dourados 411 7112 
Orçamento Participativo Natal Gabriel Ortega 411 7666
Chefia de Gabinete 411 7665
Assessoria Especial Wilson Valentin Biasotto 411 7787

Jovina Nevoleti Correia
Huberto Noroeste dos Santos Paschoalik
Ledi Ferla

Antônio Leopoldo Van Suypene
Luiz Seiji Tada
Dirceu Aparecido Longhi
Ermínio Guedes dos Santos
Jorge Hamilton Marques Torraca
Jorge Luís De Lúcia
Mário Cezar Tompes da Silva
Maria de Fátima Metelaro
José Henrique Marques
Raul Lídio Pedroso Verão
Manoel Capilé Palhano
Dinaci Vieira Marques Ranzi
José Marques Luiz

Hernandes Vidal Oliveira

Prefeitura ocupará o
CAM neste semestre

Tetila fez reunião com secretários
para discutir as obras do CAM

Valmir Leite/AgCom
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Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO Contratação, localizada à rua Onofre Pereira de Matos, 1.975, centro, Dourados/MS.
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2005 Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam devidamente 
PROCESSO N.º 035/2005/CLC/PMD cadastrados no Registro de Fornecedores do Município de Dourados/MS., e ainda, 

aqueles que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Municipal de Finanças, dia anterior à data do recebimento dos envelopes.

torna público que, com base na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações vigentes, promoverá Os interessados poderão obter a pasta completa do Edital na Superintendência de 
licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a aquisição de produtos e Licitações e Contratação, no endereço supra citado, mediante o pagamento de R$ 
materiais de higiene, limpeza e conservação domiciliar, visando atender as 10,00 (dez reais). Maiores informações pelo telefone (67) 411-7690, ou 411-7135, 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. ramal 212.

Os envelopes de “Habilitação” e “Proposta” serão recebidos em reunião pública Dourados/Ms., 18 de fevereiro de 2004.
perante a Comissão Permanente de Licitação do Município de Dourados, às 08:00 
horas, do dia 09 de março de 2005, na sala da Superintendência de Licitações e LUIZ SEIJI TADA
Contratação, localizada à rua Onofre Pereira de Matos, 1.975, centro, Dourados/MS. Secretário Municipal de Finanças

Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam devidamente 
cadastrados no Registro de Fornecedores do Município de Dourados/MS., e ainda, 
aqueles que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento dos envelopes. AVISO DE LICITAÇÃO

Os interessados poderão obter a pasta completa do Edital na Superintendência de TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2005
Licitações e Contratação, no endereço supra citado, mediante o pagamento de R$ PROCESSO N.º 036/2005/CLC/PMD
10,00 (dez reais). Maiores informações pelo telefone (67) 411-7690, ou 411-7135, 
ramal 212. O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Municipal de Finanças, 

Dourados/Ms., 18 de fevereiro de 2004. torna público que, com base na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações vigentes, promoverá 
licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a aquisição de cestas básicas 

LUIZ SEIJI TADA para pronto atendimento, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
Secretário Municipal de Finanças de Assistência Social e Economia Solidária.

Os envelopes de “Habilitação” e “Proposta” serão recebidos em reunião pública 
perante a Comissão Permanente de Licitação do Município de Dourados, às 08:00 
horas, do dia 11 de março de 2005, na sala da Superintendência de Licitações e 

AVISO DE LICITAÇÃO Contratação, localizada à rua Onofre Pereira de Matos, 1.975, centro, Dourados/MS.
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2005 Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam devidamente 
PROCESSO N.º 038/2005/CLC/PMD cadastrados no Registro de Fornecedores do Município de Dourados/MS., e ainda, 

aqueles que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Municipal de Finanças, dia anterior à data do recebimento dos envelopes.

torna público que, com base na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações vigentes, promoverá Os interessados poderão obter a pasta completa do Edital na Superintendência de 
licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa Licitações e Contratação, no endereço supra citado, mediante o pagamento de R$ 
especializada em serviços de reprografia, com fornecimento de equipamentos, 10,00 (dez reais). Maiores informações pelo telefone (67) 411-7690, ou 411-7135, 
operadores, manutenção e todo material de consumo, incluindo papel, bem como a ramal 212.
instalação de uma central de atendimento, na sede da Secretaria Municipal de 
Educação. Dourados/Ms., 18 de fevereiro de 2004.

Os envelopes de “Habilitação” e “Proposta” serão recebidos em reunião pública 
perante a Comissão Permanente de Licitação do Município de Dourados, às 08:00 LUIZ SEIJI TADA
horas, do dia 10 de março de 2005, na sala da Superintendência de Licitações e Secretário Municipal de Finanças

Resolução

RESOLUÇÃO CONJUNTA/SEMED/SEMFI N° 195 Art. 6° - Os recursos referentes à complementação realizada pelo Município serão 
DE 11 FEVEREIRO DE 2005 repassados às unidades escolares, por meio de convênio, de acordo com o número de 

alunos matriculados conforme o censo escolar de 2004.
Regulamenta disposições do Decreto n.°3.420, de 11 de janeiro de 2005, e dá 

outras providências. Art. 7° - A prestação de contas de que trata o inciso I e II do art. 12 do Decreto 
3.420, de 11 de janeiro de 2005 deverá conter os seguintes documentos:

O Secretário Municipal de Educação e o Secretário Municipal de Finanças, no uso 
de suas atribuições e considerando o Decreto n° 3.420, de  11 de janeiro de 2005, a) Ofício de encaminhamento;

b) Extratos bancários do período;
RESOLVE: c) Levantamentos de preços realizados no comércio;

d) Cópias das notas fiscais;
Art. 1° - A Comissão de Alimentação Escolar de que trata o do Decreto n.° 3.420, e) Parecer da Comissão de Alimentação Escolar;

de  11 de janeiro de 2005 será integrada por 03(três) membros titulares e 03(três) f) Demonstrativo sintético execução físico-financeira(Anexo I desta Resolução).
membros suplentes, dentre os quais será eleito um Presidente, a saber:

Art. 8° - Quando da efetivação das aquisições, deverá aparecer no corpo da nota 
I – 01(um) representante dos alunos com idade acima de 12(doze) anos; fiscal o número do cheque e a qual recurso se refere(PNAE ou Recurso Próprio).
II – 01(um) representante dos professores;
III – 01(um) representante dos pais. Art. 9° - Os membros da Comissão de Alimentação Escolar serão escolhidos em 

assembléia de seus segmentos da qual deverá ser lavrada ata.
Art. 2° - O cardápio e a programação quantitativa de alimentos a serem adquiridos 

serão definidos pela unidade escolar e pela Comissão de Alimentação Escolar, sob a Art. 10 - Não poderão integrar a Comissão de Alimentação as pessoas que já 
supervisão da Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as pertençam a Associação de Pais e Mestres ou ao Conselho Escolar.
normas emanadas do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Art. 11 - Os membros da Comissão de Alimentação Escolar respondem 
Art. 3° - Os alimentos deverão ser armazenados, levando em consideração a solidariamente pela prestação de contas dos recursos, na medida de sua competência.

garantia condições adequadas de higiene, a qualidade sanitária dos produtos da 
alimentação escolar durante o transporte, estocagem e preparo/manuseio até o seu Art. 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
consumo pela clientela. 

Art. 13 - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 4° - Só poderão integrar o cardápio escolar os alimentos constantes da lista do 

FNDE(Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar) a ser oferecido pela Equipe Dourados, 11 de fevereiro de 2005.
Técnica de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação.

Antônio Leopoldo Van Suypene
Art. 5° - Caberá ao Conselho de Alimentação Escolar(CAE) e à Equipe Técnica de Secretário Municipal de Educação

Alimentação da Secretaria Municipal de Educação o assessoramento, a supervisão e a 
fiscalização constantes da execução do programa de descentralização de serviço de Luiz Seiji Tada
alimentação escolar. Secretário Municipal de Finanças
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