
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 (interina) 3411-7687 
Fundação Cultural e de Esporte de Dourados 3411-7701
Guarda Municipal Rui Carlos Zanco 3424-5163
Hospital Universitário 3426-5000
Instituto de Meio Ambiente de Dourados 3411-7792 
Orçamento Participativo Natal Gabriel Ortega 3411-7104
Chefia de Gabinete 3411-7665

-

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
José Marques Luiz

Hernandes Vidal Oliveira
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EXPEDIENTE

Decretos

DECRETO Nº. 4283, DE 29 DE JUNHO DE 2007 Art. 1º - Fica autorizada à realização de licitação do tipo menor preço para 
aquisição dos equipamentos de processamento de dados, abaixo relacionados, 

“Substitui membros da Comissão de Avaliação de servidores do Quadro para atender a Secretaria Municipal de Gestão Pública:
Permanente da Prefeitura Municipal em Estágio Probatório”

- 03 Impressoras laser;
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que - 13 Microcomputadores;

lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, - 13 Monitores LCD 15;
- 13 Nobreak 600 VA.

D E C R E T A:
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

Art. 1º - Ficam nomeados os servidores, abaixo relacionados, para compor a disposições em contrário.
Comissão de Avaliação dos Servidores do Quadro Permanente da Prefeitura 
Municipal em Estágio Probatório, como representantes da Guarda Municipal em Dourados, 29 de junho de 2007.
substituição aos servidores nomeados através do Decreto nº. 3697 de 05 de 
dezembro de 2005: JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA

Prefeito 
I - GUARDA MUNICIPAL DE DOURADOS: 
a) INSP GM Vergínia da Silva Pavoni LUIZ SEIJI TADA
b) GM Orlean Catellan Teixeira Secretario Municipal de Finanças
c) GM Israel Paulo Moisés de Oliveira

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. DECRETO Nº. 4288 DE 03 DE JULHO DE 2007

Dourados (MS), 29 de junho de 2007. “Substitui membro da Comissão de Avaliação de Servidores do Quadro 
Permanente da Prefeitura Municipal em Estágio Probatório”

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que 

lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, 
DIRCEU APARECIDO LONGHI

Secretário Municipal de Gestão Pública D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado, partir de 01 de junho de 2007, o servidor LEIR 
FRANCISCO SILVA SOUZA para compor a Comissão de Avaliação de 
Servidores do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal em Estágio 

DECRETO N°. 4284 DE 29 DE JUNHO DE 2007 Probatório como Representante da Secretaria Municipal de Saúde em 
substituição ao servidor Anderson Rogério Molgora.

“Autoriza a realização de Licitação do tipo Menor Preço”.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do disposições em contrário.
Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do Art. 66 da Lei 
Orgânica do Município. Dourados (MS), 03 de julho de 2007.

CONSIDERANDO, o disposto no art. 45, § 4º da Lei nº. 8666/93; JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

CONSIDERANDO, o PL de nº. 52/2007;
DIRCEU APARECIDO LONGHI

D E C R E T A: Secretário Municipal de Gestão Pública
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Decretos

DECRETO N° 4.289, DE 03 DE JULHO DE 2007 I - Fábio Mendes de Almeida 
II - Vinicius Ferreira Biagi

“Constitui a Comissão Especial de Licitação para Análise e Julgamento dos III - Carlos Francisco Dobes Vieira
Documentos Referentes à Habilitação das Propostas Técnicas e das Propostas IV - Angela Maria Freitas de Souza;
de Preços Constantes da Concorrência Pública nº 003/2007”. V - Cezário de Figueiredo Neto;

VI - José Ciro Teixeira;
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que 

lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, § 2º - A comissão prevista no caput deste artigo será presidida pelo membro 
José Ciro Teixeira.

CONSIDERANDO, a tramitação do processo de licitação na modalidade de 
Concorrência Pública nº. 003/2007, junto à Superintendência de Compras e Art. 2º - Os membros da Comissão Especial responderão solidariamente por 
Contratações. todos os atos por ela praticados, salvo se estiver em posição individual divergente 

devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver 
D E C R E T A: sido tomada a decisão.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial de Licitação para análise e disposições em contrário.

julgamento dos documentos referentes à habilitação das propostas técnicas e das Dourados (MS), 03 de julho de 2007.
propostas de preços constantes da Concorrência Pública nº 003/2007, que 
objetiva a contratação de empresa especializada para prestar serviços de José Laerte Cecílio Tetila
consultoria de implantação de Banco de Dados Multifinalitário para integração Prefeito
dos dados da Prefeitura.

Luiz Seiji Tada
§ 1º - A presente comissão será composta pelos seguintes membros: Secretário Municipal de Finanças

Resoluções
RESOLUÇÃO Nº 01, DE 06 DE JULHO DE 2007 debates e grupos temáticos sobre os seguintes eixos:

I. as intervenções urbanas e a integração de políticas;
Dispõe sobre o Regimento Interno da Conferência das Cidades. II. as intervenções urbanas e o controle social;

III. as intervenções urbanas e os recursos;
MÁRIO CEZAR TOMPES DA SILVA, Secretário Municipal de Planejamento e IV. capacidade administrativa e de planejamento e estrutura institucional;

Meio Ambiente e Coordenador Geral da 3ª Conferência Municipal da Cidade, nos V. receitas Municipais e ampliação de receitas próprias.
termos do Art. 1º do Decreto Municipal Nº 4.250, de 02 de julho de 2007, aprova o § 1º - Os grupos temáticos terão um coordenador e um relator designados pela 
seguinte Regimento Interno: Comissão Preparatória, sendo estes oriundos dela.

§ 2º - As conclusões dos grupos temáticos serão apresentadas, através do relator, 
CAPÍTULO I na assembléia da Conferência Municipal das Cidades.
DOS OBJETIVOS

CAPITULO IV
Art.1° - A 3ª Conferência Municipal das Cidades, convocada pelo Decreto DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Municipal N° 4.250, de 30 de maio de 2007, em conformidade com os objetivos da 
Conferência Estadual das Cidades, convocada pelo Decreto Estadual Nº 23, de 13 de Art. 6º - Para a organização e o desenvolvimento das atividades, a 3º Conferência 
abril de 2007 e, ambas na condição de etapa preparatória da 3ª Conferência Nacional Municipal das Cidades contará com uma coordenação-executiva intitulada Comissão 
das Cidades, será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2007 e terá como finalidade: Preparatória, que será composta por até 15 (quinze) membros, sendo estes 

I. propor a interlocução entre autoridades e gestores públicos do município com representantes indicados pelas entidades dos diversos segmentos da sociedade, 
os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à Política Municipal conforme Art. 7º e Anexo Único deste Regimento.
de Desenvolvimento Urbano, de forma justa, democrática e sustentável sob as 
seguintes temáticas: Art. 7º - A Comissão Preparatória será composta por 15 (quinze) membros, 

a) a política de desenvolvimento urbano e as intervenções nas cidades; conforme Anexo Único desta Resolução, oriundos dos segmentos abaixo 
b) capacidade e forma de gestão das cidades; relacionados:
II. sensibilizar e mobilizar a sociedade douradense para o estabelecimento de I. Gestores e administradores públicos e legislativo municipal;

agendas, metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes no município; II. Movimentos sociais e populares;
III. propiciar a participação popular dos diversos segmentos da sociedade, III. Trabalhadores, através de suas entidades sindicais;

considerando as diferenças de sexo, idade, raça e etnia para a formulação de IV. ONGs com atuação na área;
proposições, realização de avaliações sobre as formas de execução da Política V. Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais;
Municipal de Desenvolvimento Urbano e suas áreas estratégicas; VI. Empresários relacionados à produção e ao financiamento do 

IV. estimular o debate sobre a implantação e fortalecimento dos processos de desenvolvimento urbano;
conferências e conselhos municipais como forma de aproximar as ações do governo à VII. Concessionárias e operadoras de serviços públicos e privados.
realidade de sua população. PARÁGRAFO ÚNICO - o critério de escolha das entidades representantes dos 

diversos segmentos da sociedade de Dourados constituiu-se do encaminhamento, por 
CAPÍTULO II parte das entidades, de suas respectivas representatividades junto à Municipalidade, 
DA REALIZAÇÃO da atuação nas Conferências Municipais anteriores e na atuação nas Comissões 

Preparatórias das Conferências Municipais anteriores.
Art. 2º - A 3ª Conferência Municipal das Cidades, que será integrada por 

representantes da sociedade civil organizada e órgãos públicos, na forma prevista Art. 8º - Compete à Comissão Preparatória Municipal:
nesse Regimento, tem abrangência municipal. I. coordenar, supervisionar e promover a realização da a 3ª Conferência Nacional 

PARÁGRAFO ÚNICO - Todos os (as) delegados (as) com direito a voz e voto das Cidades, atendendo os aspectos, técnicos, políticos e administrativos;
presentes à 3ª Conferência Municipal das Cidades, devem reconhecer a procedência II. propor os critérios e modalidades de participação e representação dos (as) 
das questões de âmbito nacional e estadual e atuar sobre elas, em caráter avaliador, interessados (as), bem como o local de realização da Conferência;
formulador e propositivo. III. atuar com a Coordenação-executiva, formulando, discutindo e propondo 

iniciativas referentes à organização da 3ª Conferência Municipal das Cidades;
Art. 3º - A 3ª Conferência Municipal das Cidades será presidida pelo titular da IV. mobilizar os (as) parceiros (as) e filiados (as), de suas entidades e órgãos 

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e na sua ausência ou membros, no âmbito de sua atuação no município, para a preparação e participação na 
impedimento eventual pelo titular da Superintendência de Gestão de Programas Conferência Municipal;
Habitacionais da Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos. V. definir o Regimento Municipal contendo critérios de participação para 

Conferência, para a eleição de delegados para a etapa estadual, respeitadas as 
CAPITULO III definições deste Regimento e do Regimento Estadual, bem como a proporcionalidade 
DO TEMÁRIO de distribuição dos segmentos, conforme Art. 19 da Resolução Normativa Nº 04, de 06 

de dezembro de 2006.
Art. 4º - A 3ª Conferência Municipal das Cidades terá como lema 

“Desenvolvimento urbano com participação popular e justiça social” e como tema: Art. 9º- À Coordenação-executiva (Comissão Preparatória) compete:
“Avançando na gestão democrática das cidades”. I. elaborar a proposta de programação da 3ª Conferência Municipal das Cidades;

PARÁGRAFO ÚNICO - O tema deverá ser desenvolvido de modo a articular as II. dar cumprimento às deliberações da Comissão Preparatória;
diferentes políticas urbanas, de maneira transversal. III. estimular, apoiar e acompanhar a Conferência Municipal nos seus aspectos 

preparatórios;
Art. 5º - A Conferência Municipal das Cidades será composta por mesas de IV. validar a Conferência Municipal;
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Resoluções

V. definir nomes dos (as) expositores (as) e a pauta da etapa municipal; RESOLUÇÃO N° 03 DE 06 DE JULHO DE 2007
VI. elaborar e executar o projeto de divulgação para a 3ª Conferência 

Municipal das Cidades; “Institui o Conselho Gestor do Hospital Universitário de Dourados/MS”
VII. elaborar o documento sobre o temário central, sistematizar o relatório 

final e os anais da 3ª Conferência. O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições legais que lhe 
conferem os artigos 23, II e 53, II da Lei Municipal nº 2.726/2004,

CAPITULO V
DOS PARTICIPANTES CONSIDERANDO o acordo celebrado entre o Município de Dourados, 

com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, e a Fundação Municipal 
Art. 10 - A 3ª Conferência Municipal das Cidades terá como participantes de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados / FUMSAHD para 

representantes dos diversos segmentos da sociedade organizada no município de 
estabelecer o desenvolvimento das ações e serviços de saúde no Hospital 

Dourados.
Universitário de Dourados/MS através do Convênio nº 056/2004;

Art. 11 – Os participantes da 3ª Conferência Municipal das Cidades se 
CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Quarta do referido Convênio;distribuirão em duas categorias:

I. Delegados, com direito a voz e voto;
RESOLVE:II. Observadores, com direito a voz.

Art. 1° - Fica instituído o Conselho Gestor do Hospital Universitário – HU Art. 12 - Serão formadas câmaras de votação para escolha dos delegados da 3ª 
de Dourados/MS e será composto através da seguinte representação, Conferência Estadual das Cidades, conforme a representação e os critérios 
respeitadas as indicações da União, Estado e Município, de usuários e estabelecidos no Art. do Regimento interno da 3ª Conferência Estadual das 
prestador de serviço: Cidades e a tabela do Anexo Único.

Art. 13 – A representação dos diversos segmentos na 3ª Conferência Municipal 01 Representante do Ministério da Saúde
das Cidades deve ter a seguinte composição: 01 Representante da Secretaria Estadual de Saúde do MS.

I. gestores, administradores e legislativo – 42,3%; 01 Representante da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados. 
II. movimentos sociais e populares – 27,7%; 01 Representante dos Usuários.
III. trabalhadores, por suas entidades sindicais – 9,9%; 01 Representante dos servidores do Hospital Universitário de Dourados.
IV. empresários relacionados à produção e ao financiamento do 

desenvolvimento urbano – 9,9%; Art. 2º - Este Conselho Gestor procederá a verificação periódica do 
V. entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais – desenvolvimento das atividades e retorno na prestação dos serviços-objeto do 

6%;
Convênio nº 056/2004 e com a aplicação dos recursos sob sua gestão. Esta 

VI. organizações não-governamentais com atuação na área – 4,2%;
verificação é relativa ao cumprimento das diretrizes e metas definidas para 

VII. Conselhos Municipais – 1%.
execução pela FUMSAHD, com eficácia e qualidade, das atividades e serviços 
de saúde no Hospital Universitário de Dourados, sob regime do Sistema Único Art. 14 - A 3ª Conferência Municipal das Cidades será realizada na condição de 
de Saúde – SUS.etapa preparatória para a 3ª Conferência Estadual das Cidades e para a 3ª 

 Conferência Nacional das Cidades.
Art. 3º - A verificação objeto do artigo anterior requer elaboração de 

relatório circunstanciado e deverá estar restrita aos resultados obtidos na Art. 15 - Os casos ou situações não normatizadas neste Regimento serão 
execução do objeto do Convênio nº 056/2004, através dos indicadores de decididas pela Comissão Preparatória Municipal.
desempenho estabelecidos em confronto com as metas pactuadas e com a 
economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades.Gabinete do Secretário Municipal de Planejamento, em 02 de julho de 2007.

MÁRIO CEZAR TOMPES DA SILVA Art. 4º - O Conselho Gestor deverá elaborar relatório anual conclusivo 
Secretário Municipal de Planejamento sobre a avaliação do desempenho científico e tecnológico da FUMSAHD.

Art. 5º - Os relatórios elaborados pelo Conselho Gestor deverão ser 
ANEXO ÚNICO encaminhados ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Estado da Saúde do 

COMISSÃO PREPARATÓRIA (15 membros) Mato Grosso do Sul e à Secretaria Municipal de Saúde de Dourados/ MS para 
subsidiar decisão acerca da manutenção do Convênio nº 056/2004.

I. Um (a) representante da Secretaria Municipal de Governo;
II. Um (a) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Art. 6º - O Hospital fica obrigado a fornecer ao Conselho Gestor os 

Ambiente;
documentos e as informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

III. Um (a) representante da Secretaria Municipal Habitação e Serviços 
Urbanos;

Art. 7º - A existência do Conselho Gestor não impede nem substitui as IV. Um (a) representante da Câmara Municipal de Dourados;
atividades próprias do Sistema Nacional de Auditoria (Federal, Estadual e V. Um (a) representante dos Movimentos Sociais e Populares;
Municipal).VI. Uma (a) representante de ONGs;

VII. Um (a) representante da Associação dos Geógrafos Brasileiros;
Art. 8º -  Os membros do Conselho Gestor serão nomeados em ato VIII. Um (a) representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de 

posterior, respeitado o disposto no Artigo 1º.Dourados;
IX. Um (a) representante da UFGD;

Art. 9 - Esta resolução entra em entra em vigor na data de sua publicação, X. Um (a) representante da UNIDERP;
XI. Um (a) representante da UNIGRAN; revogando-se as disposições em contrário.
XII. Um (a) representante da UEMS;
XIII. Um (a) representante do Sindicato dos Bancários; Secretaria Municipal de Saúde, em 06 de julho de 2007.  
XIV. Um (a) representante da Caixa Econômica Federal;
XV. Um (a) representante da Empresa de Água e Saneamento de Mato Grosso João Paulo Barcellos Esteves

do Sul; Secretário Municipal de Saúde

Editais

EDITAL EDITAL

ANTHONY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE IVETE RODRIGUES DA SILVA - ME, torna Público que requereu do 
FRIOS LTDA-ME, nome da fantasia ANTHONY FRIOS, torna público que Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a 
requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados Licença Ambiental Simplificada - LS, para atividade de Comércio 
(MS), a Autorização Ambiental - AA, para atividade de comércio varejista varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 
de frios, localizada na Rua Porto Alegre,530-B -  Jardim Coronel Francisco localizada na Rua Coronel Ponciano, 2900 – Jardim dos Estados, no 
Alves,  no Município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto 
impacto ambiental. Ambiental.
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Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO

CONCORRÊNCIA N.º 011/2007 CONVITE Nº. 138/ 2007

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Municipal de Finanças, O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de 
com base na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações vigentes, torna público para Licitação, torna público de acordo com a legislação em vigor, o resultado final 
conhecimento dos interessados, que promoverá licitação na modalidade 

do processo acima citado, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos CONCORRÊNCIA, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a contratação de empresa para 
profissionais de advocacia, para acompanhamento e emissão de pareceres e execução de serviços de revitalização da Praça Antonio João – 1.ª Etapa – no Município 
defesas nos processos em trâmite junto ao tribunal de contas do estado de de Dourados/MS., em conformidade com as condições e especificações descritas no 
Mato Grosso do Sul, bem como instituto de seguridade social, referente ao Edital e seus anexos. Os envelopes de “Habilitação” e “Proposta de Preços” serão 

recebidos em reunião pública perante a Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde. Destaca-se como vencedora e assim declarada 
Município de Dourados, às 08h (nove horas), do dia 13/08/2007 (treze de agosto de dois pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, a 
mil e sete), na sala de reunião da Superintendência de Licitações e Contratação, proponente: BRUM & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Desta 
localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Centro Administrativo Municipal, forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de 
sito à Rua Coronel Ponciano, n.º 1.995, Parque dos Jequitibás, na cidade de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal nº. 
Dourados/MS. Os interessados poderão obter a pasta completa do Edital na 8.666/93. Processo nº. 383/ 2007/ SLC/ PMD.
Superintendência de Licitações e Contratação, no endereço supracitado, mediante o 

Dourados/ MS, 05 de julho de 2007.pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Maiores informações pelo telefone (067) 
3411-7126 / 3411-7693 / 3411-7755. Processo n.º 676/2007/SLC/PMD.

JOSÉ CIRO TEIXEIRADourados/MS., 09 de julho de 2007.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

LUIZ SEIJI TADA
Secretário Municipal de Finanças

RESULTADO DE JULGAMENTO
RESULTADO DE JULGAMENTO CONVITE Nº. 156/ 2007

TOMADA DE PREÇOS N.º 044/2007

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público de acordo com a legislação em vigor, o resultado final Licitação, torna público de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do 
do processo acima citado, cujo objeto é a aquisição de materiais odontológicos processo supra citado, cujo objeto é a aquisição de material de limpeza e produtos de 
para o programa DST/ AIDS. Destaca-se como vencedora e assim declarada higienização. Destacam-se como vencedoras e assim declaradas pela Comissão 

Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, as proponentes: pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, a 
ALEXANDRE DE LIMA - ME, nos itens 01 e 06; QUIMISUL - PRODUTOS PARA proponente: CIRUMED COMÉRCIO LTDA. Desta forma, a partir da 
LIMPEZA LTDA-ME, nos itens 02, 03, 04 e 05; BIO LIMP PRODUTOS PARA publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o 
LIMPEZA LTDA-ME, no item 07. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, da Lei Processo nº. 523/ 2007/ SLC/ PMD.
Federal n.º 8.666/93. Processo n.º 568/2007/SLC/PMD. Dourados/ MS, 05 de julho de 2007.

Dourados/MS., 06 de julho de 2007.

JOSÉ CIRO TEIXEIRAJOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de LicitaçãoPresidente da Comissão Permanente de Licitação

Extratos de Contratos
EXTRATO DE CONTRATO Nº 290/2007/CLC/PMD EXTRATO DE CONTRATO Nº. 384/2007/CLC/PMD

PARTES: PARTES:
Município de Dourados Município de Dourados
Clodoaldo Braga Tomiati. Construtora Ensetra Ltda.
PROCESSO: Carta Convite nº. 055/2007. PROCESSO: Carta Convite nº. 126/2007.
OBJETO: Contratação de serviços de Terceira – Pessoa física na função de Apóio Técnico OBJETO: Execução de calçada no quadrilátero da Igreja Presbiteriana.
do Projeto. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.00 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
05.00 – Secretaria Municipal de Governo 08.01 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
05.01– Secretaria Municipal de Governo 15.451.113 – Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura
4.122.108 – Programa de Desenvolvimento das Políticas de Gestão Governamentais 1.027 – Revitalização Melhoria e Reforma da Praça, Parques e Espaços Públicos
2.014 – Coordenação e Representação Política e Social do Governo 44.90.51 – Obras e Instalações
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 44.90.51.05 – Outras Obras e Instalações
33.90.36.01 – Serviços Técnicos Profissionais VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.
VIGÊNCIA: 03 (três) meses. VALOR: R$ 66.641,20 (sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte 
VALOR: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). centavos).
DATA DE ASSINATURA: 25 de maio de 2007. DATA DE ASSINATURA: 27 de junho de 2007.
Secretaria Municipal de Finanças.            Secretaria Municipal de Finanças.            

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 285/2007/CLC/PMD EXTRATO DE CONTRATO Nº 297/2007/CLC/PMD

PARTES: PARTES:
Município de Dourados Município de Dourados
Sonia Catarina Xavier Vacchiano. Calheiros & Simon Ltda-Me
PROCESSO: Carta Convite nº. 056/2007. PROCESSO: Carta Convite nº. 082/2007.
OBJETO: Contratação de serviços de Terceira – Pessoa física na função de Assessor OBJETO: Serviço de hospedagem para atender professores Guarani – Kaiowá do Curso 
Técnico do Projeto. Superior / Licenciatura indígena.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
05.00 – Secretaria Municipal de Governo 13.00 – Secretaria Municipal de Educação
05.01– Secretaria Municipal de Governo 13.00 – Secretaria Municipal de Educação
4.122.108 – Programa de Desenvolvimento das Políticas de Gestão Governamentais 12.361.104 – Programa de Valorização do Ensino em Dourados
2.014 – Coordenação e Representação Política e Social do Governo 4.013 – Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental
33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
33.90.36.01 – Serviços Técnicos Profissionais 33.90.39.41 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 03 (três) meses. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
VALOR: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). VALOR: R$ 23.562,00 (vinte e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais).
DATA DE ASSINATURA: 21 de maio de 2007. DATA DE ASSINATURA: 31 de maio de 2007.
Secretaria Municipal de Finanças.            Secretaria Municipal de Finanças.
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Outros AtosOutros Atos
Atas

ATA N. º 003/2007 COMDAM com outras áreas. Bosco sugeriu que as áreas agricutáveis de cana sejam 
licenciadas. As sugestões do COMDAM foi entregue ao IMAM para juntar 

Aos 29 de março de 2007, quinta feira, às 10 horas, estiveram reunidos ao parecer do RIMA da Usina São Fernando. O conselheiro Dauber sugeriu 
ordinariamente na sala de reuniões do IMAM, situado na rua Oliveira que a torta de filtro da usina seja realizada de forma anaeróbia como um 
Marques, 558, Vila Matos, Dourados - MS, os membros do Conselho biodigestor. Foi sugerido também que a Usina São Fernando transcreva e 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDAM. A reunião foi iniciada disponibilize a audiência pública no site da SEMAC/IMASUL. Solicitou-se 
pelo Presidente do Conselho, Engº Agrº Humberto Dauber que solicitou a outra Audiência Pública para esclarecer pontos de estrangulamentos entre o 
leitura da pauta de convocação, seguida da leitura e votação das atas nº RIMA e a Audiência Pública já realizada da Usina São Fernando. A 
001/2007 e nº 002/2007, a qual foi aprovada com alterações. O presidente conselheira Maria Alice também enviará uma pauta para a reunião. A 
Dauber apresentou ofícios recebidos para representação de instituições no conselheira Vilma solicita seja realizada uma visita técnica na usina São 
COMDAM e enviou ofícios solicitando representantes das Instituições que Francisco em Sertãozinho-SP em que o gerenciamento acontece de maneira 
compõe o COMDAM para representá-lo no Biênio 2007-2009.  O sustentável e sugere este assunto como pauta de reunião. O conselheiro 
conselheiro Bosco apresentou o parecer do IMAM com o ofício nº 001 sobre César Scheide entregou para o Bosco representante do IMAM o EIA-RIMA  
o RIMA da Usina São Fernando Açúcar e Álcool Ltda. O Conselheiro César da Usina São Fernando. Não havendo nada mais a discutir e votar a mesma 
Scheide, sugeriu que 2% do licenciamento da usina seja utilizado para  foi então encerrada às 12 horas. Nada mais havendo a relatar eu, Maria Alice 
conservação do Parque  Natural do Paragem. Questionou-se, quanto de área Carolino, membro do Conselho, lavrei a presente ata que após lida e 
de preservação que a empresa irá preservar e a área do empreendimento aprovada pelo conselho, vai assinada por mim e pelo presidente.
agrícola. O conselheiro Dauber questionou quanto a distribuição do vinhoto 
por canais abertos quanto ao mal cheiro e a infiltração no solo. Foi Humberto Dauber Maria Alice Carolino
argumentado sobre a zona de amortecimento de 2 KM do cultivo de cana Presidente do COMDAM Representante do COMDAM

ATA N. º 004/2007 COMDAM Titular – Fabiano Costa – AEAD, Suplente – Renata dos Santos Laranjeira – 
AEAD, Associações e Organizações profissionais (3): Titular – João Thiago 

Aos 27 de abril de 2007, sexta-feira, às 10 horas, estiveram reunidos da Maia –OAB, Suplente – Alencar Jacob Wilbert – AEAGRAN, 
ordinariamente na sala de reuniões do IMAM, situado à rua Oliveira Organizações Sindicais Patronais (1): Titular – Sidnei Piterri Camacho – 
Marques, 558, Vila Matos, Dourados - MS, os membros do Conselho Sindicato das Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e Materiais Elétricos da Grande 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDAM. A reunião foi aberta Dourados, Suplente – Escoteiro Laranja Doce – Mônica Carneiro 
pelo presidente do COMDAM, Engº Agrº Humberto Dauber com a leitura da Rodrigues, Organizações Sindicais Patronais (2): Titular – Cleuza Zornitta – 
pauta da convocação e leitura e votação da ata da reunião anterior. A ata foi CDL, Suplente – César Lutti do Rotary Clube Cinqüentenário, Organização 
aprovada com correções. Não havendo correspondências recebidas ou Sindical de Trabalhadores e Servidores, Titular – Josias José da Silva Melo – 
emitidas, foi dado prosseguimento à reunião passando-se à aprovação da Sindicato dos trabalhadores da Indústria da Alimentação, Suplente – 
ordem do dia. O conselheiro Lincoln fez uma breve explanação das medidas Eugênio Mendes, UDAM: Titular – Marcos F. de Lima, Suplente-Elizeu 
adotadas pelo Governo Federal visando à reestruturação da gestão ambiental Rodrigues Cristaldo .Uma vez apresentado os novos conselheiros passou-se 
federal e que no escopo das medidas estava o fechamento de Unidades a discutir sobre a eleição da Diretoria. A plenária deliberou que a eleição seja 
Descentralizadas do IBAMA havendo um grande risco da desativação do realizada na próxima reunião ordinária, devendo constar como item de 
Escritório Regional do IBAMA de Dourados, solicitando uma moção de pauta. O conselheiro César solicitou a inclusão do Regimento do COMDAM 
apoio do COMDAM para o não fechamento do referido escritório. A moção no site do IMAN. A conselheira Ana Luiza solicitou que o site do IMAN seja 
de apoio foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Dando atualizado divulgando a Lei Verde com as alterações realizadas. O 
prosseguimento à pauta o Presidente informou a relação dos novos Conselheiro César solicitou a presença da secretária executiva do 
conselheiros, ficando assim definido a nova composição do conselho:  COMDAM nas reuniões. Dando prosseguimento a pauta passou-se à 
IMAM- Instituto de Meio Ambiente de Dourados-MS: Titular – João Bosco apresentação dos indicados ao Troféu Marco Verde 2007. O Conselheiro 
Sarubbi Mariano, Suplente – Márcio Correia Pereira, SEMS - Secretaria Bosco sugeriu a inclusão na lista dos agraciados o nome do Eng°. Agr°. 
Municipal de Saúde: Titular – Valdir Sader Gasparoto, Suplente – Fernanda Humberto Dauber pelos bons serviços prestados como presidente do 
Choueiri, SEMDE - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e COMDAM. Como havia falta de informações a respeito de alguns indicados 
Empreendedorismo: Titular – Neiva Ribeiro Bicudo, Suplente - Paulo Jorge a plenária deliberou pela convocação de uma reunião extraordinária para a 
Mattos e Souza, SEMAG – Secretaria Municipal de Agricultura: Titular – escolha dos agraciados abrindo a possibilidade de novas indicações até a 
Luis Carlos Rodrigues Moraes, Suplente – Antonio Bitencourt do Amaral, data da referida reunião extraordinária. Prosseguindo passou-se a discutir 
SEMHSUR – Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos: sobre a participação do COMDAM no I Encontro Nacional de Conselhos da 
Titular – Laércio Arruda, Suplente – Rozilene Bertipaglia Gimenes Ferreira, Área Ambiental. Após acirrado debate sobre importância de se enviar 
SEMAC/IMASUL- Secretaria de Estado de Meio Ambiente, das Cidades, representantes ao citado encontro a plenária aprovou o nome do atual 
do Planejamento, da Ciência e Tecnologia e Instituto de Meio Ambiente de presidente do COMDAM, Humberto Dauber, para representar o 
Mato Grosso do Sul: Titular – Luciana Valle de Loro, Suplente – Luiz Carlos COMDAM, devendo verificar a possibilidade de enviar mais outro 
Vargas da Silva, SANESUL – Empresa de Saneamento de Mato Grosso do conselheiro. Os itens de pauta referentes a “Possibilidade de visita técnica à 
Sul: Titular – Quézia de Sena Tallarico Rodrigues, Suplente –  Maria Usina São Francisco em Sertãozinho-SP que realiza o gerenciamento de 
Meirelúcia da Paz Souza, IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e maneira sustentável e Educação Ambiental para coleta Seletiva” foram 
dos Recursos Naturais Renováveis: Titular – Lincoln Fernandes, Suplente – julgados prejudicados pela ausência em plenário das conselheiras 
Aurélio Luciano Pimentel Bonatto, EMBRAPA – Empresa Brasileira de proponentes. O Conselheiro César solicitou a inclusão na pauta da próxima 
Pesquisa Agropecuária: Titular – Walder Antônio Gomes de Albuquerque reunião ordinária a discussão das propostas de n° 1, 2 e 3 da ACED. A 
Nunes, Suplente – Éder Comunello, UFGD– Universidade Federal da solicitação foi aprovada. Dando prosseguimento a reunião passou-se a 
Grande Dourados: Titular – Paula Pinheiro P. Peixoto, Suplente – Pedro apreciar os processos encaminhados pelo IMAM ao COMDAM referentes a 
Alcântara de Lima, UEMS– Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul: solicitações de cortes de árvores, por sugestão do Presidente do COMDAM 
Titular - Maria Alice Carolino, Suplente – Jelly Makoto Nakagaki, a plenária deliberou pelo encaminhamento dos mesmos à Câmara Técnica 
Universidades Particulares: Titular – Alan de Souza – UNIDERP, Suplente – de Análise de Processos.  Em decorrência da extensão do tempo de reunião 
Lucinete Regina Colombo – UNIGRAN, ONGs Ambientalistas: Titular – foi deliberado que os demais assuntos em pautas serão incluídos na pauta da 
Ana Luiza de Ávila Lacerda-  IDS – Instituto de Desenvolvimento próxima reunião ordinária. A reunião foi encerrada às 12 horas. Nada mais 
Sustentável, Suplente – Bernardino da Costa Bezerra - Salvar- Sociedade de havendo a relatar eu, Lincoln Fernandes, primeiro secretário, lavrei a 
Defesa Ambiental,  ONGs Ambientalistas Ambiente: Titular – Jean Bart presente ata que após lida e aprovada pelo conselho, vai assinada por mim e 
Hostyn Lima - Associação Vida Verde, Suplente – Vilma da Silva Lins – pelo presidente.
IMAD, Associações e Organizações Profissionais(1): Titular – César 
Augusto Scheide – ACED, Suplente – Adelson Soares Filho - AGB – Assoc. Humberto Dauber Lincoln Fernandes
dos Geógrafos Brasileiros, Associações e Organizações Profissionais(2): Presidente do COMDAM 1º Secretário
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Atas
ATA N. º 005/2007 COMDAM premiação do ano seguinte, esclarecendo que como presidente do COMDAM não 

estaria a vontade. Foi discutida sua posição, sendo compreendida sua justificativa e 
Aos 10 de maio de 2007, quinta feira, às 9:30 horas, estiveram reunidos aprovada sua sugestão. Foi apresentado para discussão a vistoria ambiental para corte de 

extraordinariamente na sala de reuniões do IMAM, situado à rua Oliveira Marques, 558, árvore de Alexsandro Silva Costa, rua X4, n° 150, Jardim Monte Alegre - após ser 
Vila Matos, Dourados - MS, os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio analisada as condições e o requerimento, foi sugerido e aprovado por unanimidade que a 
Ambiente – COMDAM. A reunião foi iniciada pelo Presidente do Conselho, Engº Agrº árvore do local seja substituída por duas mudas de árvores mais apropriadas. Em seguida 
Humberto Dauber relacionando a pauta de convocação para imediatos entrou em análise o pedido de corte de árvores em terreno de Néri Ferreira Correa, Rua 
encaminhamentos como sendo: 1º - Definição dos agraciados com o Troféu Marco Major Capilé, n° 6160, Jd. São Francisco- caracterizado com a presença de 19 árvores 
Verde 2007 – maiores informações sobre os indicados pelos membros que realizaram as nativas no local inferindo em condições fitossanitárias, com cupins e brocas 
indicações; 2º- Parecer das câmaras técnicas a respeito dos processos encaminhados; 3º- comprometendo a segurança do futuro morador. Entrando em discussão sendo aprovado 
Apresentação do projeto de construção da nova sede do IMAM (sede do COMDAM) e por todos, que o corte seja realizado sob medida de compensação na forma da lei 
Guarda Municipal de Dourados ; 4º- Encerramento. O Presidente afirmou da 2286/1999. Foi apresentada uma moção que será enviada ao procurador da República, 
importância de se participar do segundo dia do I Seminário Cana e Desenvolvimento no Sr. Charles Stevan da Mota solicitando a manutenção e permanência do IBAMA em 
dia 10/05/07 às 19h no teatro municipal de Dourados. Passando a palavra para Vilma da Dourados para atendimento do CONESUL de Mato Grosso do Sul, justificando ser de 
Silva Lins para esclarecer sobre a necessidade da participação e a importância dos extrema necessidade suas competências pela carência de ações para a grande demanda 
encaminhamentos de ações conjuntas imediatas em relação a expansão da cana-de- na região. Peter, confirmou a situação e atuação do IBAMA. Foi solicitado pelos 
açúcar neste evento. Foi apresentada uma síntese das ações em prol do meio ambiente participantes durante esta discussão, cópia da moção para que cada membro dentro de 
encaminhada pelo vereador Elias Ishy de Mattos, onde conta as audiências públicas, suas capacidades institucionais realizem ações semelhantes paralelas que reforcem a 
indicações, moções, ofícios, ações divulgadas na imprensa, requerimentos solicitação da permanência do órgão federal no município. Dauber afirma que uma 
encaminhado a prefeitura. Dauber apresentou indicações para que os membros cópia da moção será enviada por e-mail a todos os conselheiros. Seguindo a pauta foi 
indicadores pudessem apresentar justificativas e/ou comprovações para defender seus discutido sobre a construção da sede do COMDAM, sendo apresentada como uma 
candidatos ao prêmio Marco Verde.  O Engº Agrº Luis Carlos Morais defendeu as ações necessidade, sugerindo que seja em um local em conjunto com todas as organizações 
de Luis César da Sementes Jotabasso, pelo plantio de 900 mudas nativas numa área de 9 ambientais do município, na área do Parque Arnulpho Fioravante. Construindo 
ha por livre vontade acreditando na preservação ambiental. Como não foi apresentado instalações para o IMAM, COMDAM, IBAMA, IBAMA/APA. Houve discussão das 
nenhuma prova concreta, João Bosco Mariano sugeriu que o IMAM realizasse uma possibilidades financeiras para viabilizar a construção. Bosco assumiu o compromisso 
visita técnica na área para certificar a indicação, registrar as imagens para posterior de investigar, analisar e articular para melhores esclarecimentos, verificando todas as 
decisão. Todos os membros foram de acordo. A segunda indicação apresentada por possibilidades. A eleição da nova diretoria do COMDAM será para o dia 28 de maio. Na 
Mônica Rodrigues ao Grupo Escoteiro Laranja Doce, fundamentou-se em ações de próxima reunião o Sr. Mário César Tompes irá falar sobre a coleta seletiva no Bairro 
replantio e manutenção das mudas na área do CEPER do BNH 3 plano, próximo ao Portal. O presidente do conselho apresentou a programação da VIII Semana do Meio 
Córrego Laranja Doce e incentivo de plantio de mudas em uma escola pública, além de Ambiente e XI Eco Dourados que acontecerá nos dias 4 a 6 de junho de 2007. Todos os 
um projeto de troca de armas de brinquedos por livros infantis. Dauber sugeriu que membros receberão a programação por e-mail, solicitando a divulgação e participação 
Bosco verifique o material de comprovação das ações sociais e ambientais para posterior no evento. Houve solicitação do Conselheiro Antonio para impedir uso de embarcações 
seleção, sendo aprovada decisão sob o consenso de todos os membros. João Bosco com motores potentes nos rios da região de Dourados. Relata a importância de definir a 
explana sobre as características da casa ecologicamente correta, retirando sua indicação, potência do motor de barcos permitida. Haverá possibilidade municipal de normalizar 
justificando a presença de um poço artesiano no local. Outra Indicação foi apresentada leis ambientais para amenizar impactos. Dauber diz, diante das discussões, que cabe 
pela Assistente social Quésia S. Talarico da Sanesul em relação aos líderes comunitários aprofundar o assunto e realizar os devidos encaminhamentos. Para próxima reunião será 
da Vila Cachoeirinha valorizar o trabalho do “Zé Bicicleteiro” por ações ambientais no inserido na pauta para decidir visita técnica à usina São Francisco - pessoal encaminhar 
Bairro. Assim, como nas decisões anteriores será necessário comprovação das ações comprovação. A reunião foi encerrada às 12 horas. Nada mais havendo a relatar eu, 
realizadas. Portanto, o IMAM na pessoa de João Bosco, foi creditado por todos os Vilma da Silva Lins, secretária voluntária, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 
conselheiros a decidir sobre quais dos indicados receberão o prêmio Marco Verde 2007, pelo conselho, vai assinada por mim e pelo presidente.
após ter verificado a comprovação das ações de cada um e realizado os possíveis 
registros de divulgação. Dauber agradece a indicação realizada por Bosco por suas ações Humberto Dauber Vilma da Silva Lins
pessoais direcionadas a preservação ambiental, e sugere que sua indicação fica para a Presidente do COMDAM Presidente- IMAD

ATA N. º 006/2007 COMDAM respeito a manutenção do escritório do IBAMA em Dourados, defesa oral pelo conselheiro 
Dauber, seguida de aprovação por unanimidade. A conselheira Quésia sugere que o mesmo 

Aos 28 de maio de 2007, segunda-feira, às 9 horas, estiveram reunidos ordinariamente tipo de apoio seja solicitado aos deputados do município (federais e estaduais), o 
na sala de reuniões do IMAM, situado na rua Oliveira Marques, 558, Vila Matos, Dourados - conselheiro Márcio sugere o apoio dos demais conselhos municipais, ficando por indicação 
MS, os membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDAM. Após o mesmo responsável por realizar estes contatos.Em seguida, discutiu-se os seguintes itens: 
verificado o quorum necessário, onze ou mais conselheiros presentes, a reunião foi iniciada 2 – Sobre a Redução do Licenciamento Completo (LP, LI e LO) para as empresas já 
pelo Conselheiro César Scheide, mediante aprovação dos demais membros do Conselho, instaladas e operando antes da promulgação da Lei Verde, para que realize o licenciamento 
sendo que o mesmo deu início a leitura da pauta de convocação, seguida da leitura e votação em uma única etapa(LO), surgindo uma posição favorável defendida pelo conselheiro Cesar 
da ata de reunião ordinária nº 004/2007, a qual foi aprovada sem alterações. Passou-se da Scheide, e duas falas contrárias pelos conselheiros Bosco do IMAM e Luciana Valle de Loro 
leitura e votação da ata de reunião extraordinária nº 005/2007, a qual foi aprovada com do IMASUL, concluiu-se que o tema poderá retornar ao Comdam mas com uma proposta 
alterações. Foram em seguida lidas as correspondências enviadas e recebidas, sendo que mais completa e embasada, oficializada por escrito. 3 – A implantação de um depósito de 
após ciência e providências todas foram enviadas para consulta e manutenção em arquivo. resíduos sólidos industriais, sendo sugerido que, havendo um grupo de empresas ou 
Pedindo a palavra para um comentário ponderado sobre um dos assuntos lidos em ata  de interessados em um aterro para resíduos sólidos não recicláveis e inertes, estas se reúnam e 
reunião, o conselheiro Bernardino ressalta a grande importância da valorização da elaborem uma proposta completa com as participações  e novo encaminhamento deverá ser 
implantação de reflorestamentos com essências nativas orientados sempre pela técnica, feito ao Comdam. 4 – Sobre a ampliação, refrigeração, troca de móveis, compra de maior 
nunca de forma empírica, e que esta deve ser uma bandeira do Comdam, defender sempre quantidade de cadeiras e pintura da sala de reuniões do IMAM , com recursos do FMMA, 
plantios florestais adequados tecnicamente. O conselheiro Cesar Scheide solicita para as decidiu-se por encaminhamento ao conselho gestor do FMMA. 5 – Em relação a discussão e 
próximas reuniões que as atas do Comdam após aprovadas sejam disponibilizadas no site do encaminhamento da “Lei Municipal Proibindo expressamente as Queimadas de Canaviais no 
IMAM, em uma área reservada ao Comdam, para que seja possível a consulta pública das Território do Município de Dourados concluiu-se que devido ao tema estar em pauta para 
mesmas. Da mesma forma ressalta ser mister a disponibilização do regulamento do discussão na Câmara de Vereadores a sugestão é para que o maior número possível de 
Comdam, bem como do texto da “Lei Verde” no site do IMAM. Com a chegada do conselheiros acompanhem as discussões e encaminhamentos. 6 – Discutido sobre a solicitação 
Presidente do conselho Engº Agrº Humberto Dauber as 9:30 horas, conforme préviamente de adesivagem dos veículos, motos e demais equipamentos do IMAM, decidiu-se por 
justificado, foi passada a condução dos trabalhos para o mesmo. Em seguida o presidente encaminhamento ao conselho gestor do FMMA. 7 – Sobre a proposta de Visita Técnica à Usina 
apresentou a sugestão das indicações existentes até o momento para a composição da nova São Francisco em Sertãozinho-SP será melhor elaborada e apresentada novamente em reunião 
chapa de diretoria, que se aprovada conduzira o Comdam pelo próximo biênio: Jean Bart pelo IMAD; Jean apresenta esboço de lei que esta em tramite na Assembléia Legislativa e 
Hostyn Lima (ONG Vida Verde) – Presidente; Cesar Augusto Scheide (ACED) – Vice- Bosco sugere acrescentar ao programa a participação no III Simpósio de tecnologia de 
Presidente; Vilma da Silva Lins – (IMAD) (assumindo interinamente) Primeiro Secretário e Produção de Açúcar e Álcool na Esalq em Piracicaba, aproveitando as mesmas datas. 8 – No 
Marcos Falco de Lima (UDAM) – Segundo Secretário. A composição apresentada foi que se refere aos assuntos indicados pelos conselheiros, o conselheiro Bosco em nome do 
aprovada por unanimidade. O conselheiro Moraes pede a palavra para sugerir a gravação IMAM encaminha para análise e parecer dois processos ao COMDAM, o conselheiro Cesar 
completa de todas as reuniões do conselho com o objetivo específico de melhorar e facilitar sugere a formação de uma Câmara Especial de Análise de Processos até a formação da 
a confecção das atas visto que o conselheiro Bosco respondeu em nome do IMAM que a definitiva deste mandato, a proposta é aprovada por unanimidade e são indicados no mínimo os 
disponibilização da presença da Bióloga Daniela (Secretária Executiva nomeada do seguintes conselheiros: Cesar Scheide, Moraes, Lincoln e Jean Bart. 9 – O conselheiro  
Comdam) em todas as reuniões não é possível visto a escassez de técnicos no órgão Bernardino Bezerra expõe de forma veemente a constatação de morte de árvores em todo o 
ambiental. Em seqüência o presidente em exercício do conselho Dauber pediu a palavra município com diversos casos que em sua maioria são fruto dos mal tratos, não raros 
para apresentar os extratos e explanar sobre as contas do Fundo Municipal de Meio envenenamentos e cortes fortuitos à noite. O conselheiro Bosco lembra do disque denúncia 
Ambiente – FMMA e em seguida informou sobre as ações da Promotoria de Meio Ambiente disponível da fiscalização ambiental municipal e divulga o número a todos: 9904-4444. Para 
para o Rio Dourados e sugere um planejamento para uso adequado dos recursos do FMMA. assuntos gerais, retomou-se o tema da indicação do Marco Verde com explanação do 
A Conselheira Prof. Maria Alice Carolino apresentou uma crítica a liberação de verbas do conselheiro Dauber sobre os aprovados de 2007, lista final. O presidente Jean Bart solicita o 
FMMA, foi então solicitada a formalização através de redação do ocorrido e conseqüente máximo possível de participação dos conselheiros prestigiando a Semana de Meio Ambiente e 
formalização ao Comdam oficializando a crítica. Na seqüência ainda com a palavra Dauber, Eco Dourados e agradece também a participação de todos nesta reunião. A reunião foi então 
fez uma explanação dos prós e contras do período em que respondeu pela presidência do encerrada às 11 horas e 40 minutos. Nada mais havendo a relatar eu, Cesar Augusto Scheide, 
conselho e agradeceu de forma geral o apoio de todos os conselheiros. Em seguida o novo conselheiro titular – representante da ACED, lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelo 
presidente Jean Bart assumiu a presidência e em sua primeira fala colocou a importância do conselho, vai assinada por mim e pelo presidente. 
planejamento e conseqüente priorização das ações, pede apoio aos conselheiros ressaltando 
a importância da participação de todos e por fim pede a formulação de sugestões, afirmando Engº Agrº Jean Bart Hostyn Lima Engº Agrº Cesar Augusto Scheide
que nesta nova gestão poderemos colher muitos bons frutos. Foi dado então prosseguimento Presidente do COMDAM Cons. Titular – Representante ACED
seguindo os itens da pauta pré agendada. Item 1 – Leitura de apoio (moção) formal em Vice-presidente e Secretário interino do Comdam


