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programas em andamento. Embora a maior parte dos 
gestores da área estejam 

PALESTRASenfocando suas atenções somente 
Dourados vai sediar na agora para o Sistema Único de 

próxima sexta-feira (14) um Assistência Social (SUAS), a 
evento para se discutir o Prefeitura de Dourados atua 
planejamento interno da política nessa perspectiva desde 2001, 
de assistência social a ser quando o prefeito Laerte Tetila 
desenvolvida neste ano, mas como criou a Secretaria Municipal de 
parte desta agenda serão Assistência Social e Economia 
promovidas duas palestras abertas Solidária.
ao público interessado e aos “Ele implementou essa 
gestores da assistência social dos secretaria com o entendimento 
Municípios vizinhos.de que essa política deve estar lá 

Uma delas será com a onde o povo está; Dourados já 
renomada professora Valdete de avançou no sentido de que já 
Barros, da UCDB, ex-presidente do criamos as chamadas Unidades 
Conselho Nacional de Assistência de  Ass is tênc ia  Soc ia l  e  
Social, servidora pública e Economia Solidária, criamos 
profissional que estruturou a seis, mas é lógico que Dourados 

integrando-o a programas como o diretamente para o Fundo Secretaria Municipal de Assistência comporta hoje onze unidades”, 
“Meritauara”, liberdade assistida, M u n i c i p a l  p a r a  q u e  o  Social e Economia Solidária que disse a secretária Ledi Ferla.
os idosos, os portadores de Munic íp io  jun to  com o  permitiu à Prefeitura desenvolver Agora com o sistema único, 
deficiência, a família, os usuários conselho que é co-gestor da pela primeira vez uma política isso vem a reforçar esse trabalho 
de substâncias psicoativas e os política, o Conselho Municipal verdadeira de inclusão social.porque o governo Lula criou o 
indígenas. de Assistência Social e o dos Ela vai falar sobre um tema Programa de Atenção Integral à 

A atenção especial, segundo a Direitos da Criança e do bastante atual: “Os Desafios das Família (PAIF). “Isso é um 
secretária, é voltada aos A d o l e s c e n t e ,  v ã o  e s t a r  Construções do SUAS – Sistema reforço para nós, que já 
programas de média e alta r e d i m e n s i o n a n d o  e s s e s  Único de Assistência Social”. A imp lemen tamos  do i s  na  
complexidade, ou seja, famílias, recursos a partir das duas segunda palestra será com a cidade”.
pessoas ou grupos que perderam modalidades, ou seja, a atenção sec re t á r i a  Munic ipa l  de  O SUAS, além de estar 
o vínculo familiar e comunitário e básica e a atenção especial”, Assistência Social, Ledi Ferla, “territorializando” os serviços, 
precisam de albergue, e também explicou Ledi. falando sobre a experiência obtida ou seja, indo onde o povo está, 
mulheres e crianças em situação Dourados, na área de em Dourados nessa área.agora estará dividindo a forma de 
de violência. assistência social e economia As palestras acontecerão das atendimento: proteção social 

Com relação aos recursos, solidária, atende cerca de 20 mil 13h às 17h na Unidade de básica e proteção social especial. 
e m b o r a  a s  m u d a n ç a s  f a m í l i a s ,  i n c l u i n d o  o s  Assistência Social e Economia Na proteção social básica a 
a c o n t e c e r ã o  d e  f o r m a  programas estadual e federal Solidária (Unases), antigo família será atendida no sentido de 
gradativa,“vamos romper com como Bolsa Família, Segurança CSU,  n a  R u a  S a l v i a n o  prevenção de situações de risco e 
aquele recurso financiando Alimentar, Bolsa Escola, entre Pedroso, 1050, Jardim Água vulnerabilidade, acompanhando o 
m e t a s .  O  r e c u r s o  v i r á  outros. São cerca de 50 Boa.jovem onde  e le  es t iver,  

Dourados sai na frente
no sistema de Ação Social 

  AgCom

Atividades do Meritauara buscam a integração dos jovens 
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Resolução

Poder ExecutivoPoder Executivo
RESOLUÇÃO/ SEMED n.° 033 DE 11 DE JANEIRO DE 2005. do quadro permanente do Magistério Público Municipal para exercer a função de 

Diretora na Escola Municipal Professora Efantina Quadros, no período de 01 de 
Prorroga período de designação de servidora para exercer a função de janeiro de 2005 a 15 de julho de 2005, em virtude de aposentadoria de RITA 

Diretora na Escola Municipal Efantina Quadros, e dá outras providências. ANGELINA BARBOSA SILVEIRA.

O SECRETÁRIO MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
atribuições legais, 

Dourados, 11 de janeiro de 2005.
RESOLVE: 

Antônio Leopoldo Van Suypene
PRORROGAR o período de designação da servidora VERA LÚCIA Secretário Municipal de Educação

DOURADO DE PAULA, professora, matrícula n.° 8611-1, Classe B  nível P-II, 

ATA Nº 165 Diretor de Dourados. Parecer do Conselho: Desfavorável por entender que a av. Weimar 
(16/12/2004) Gonçalves Torres é de significativa importância para a cidade.

Aos desesseis dias do mês de Dezembro de 2004 (16/12/04) reuniram-se os membros do Folha de Consulta de Processo Nº 26.984 que tem como requerente Wanilton Pires de Araújo
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU, Ana Luiza de Ávila Lacerda para a liberação de Consulta para não abertura de rua na Rua Coronel Ponciano esquinas com 
(presidente), representante do Instituto de Planejamento e Meio Ambiente – IPLAN, Thais rua Josué Garcia Pires e rua Esthon Marques. ZSII. Parecer do IPLAN: Ao CMDU: Para 
Avancini (títular) representante da Secretária de Municipal de Infra-estrutura SEINFRA, conhecimento análise e parecer. As diretrizes urbanísticas para esta área constam no Plano 
Márcia Aparecida de Brito (suplente), representante da Secretaria de Industria, Comércio e Diretor de Dourados. Parecer do Conselho: Favorável a instalação da industria no fundo do 
Turismo – SEICTUR,  Rozilene G. Ferreira (suplente) representante da Secretaria terreno com 10 metros de recuo e lateral. Necessário Licenciamento Ambiental.
Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR, Luciana Barbosa Campos (titular)  Daniela 
Arai Zanetta Basam (suplente) representantes da Secretaria de Estado e Ambiente – SEMA,  Folha de Consulta de Processo Nº 26.276 que tem como requerente Adilio Meert para 
Renata Laranjeira (suplente) representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de liberação de Comércio de mercadorias, bebidas e comidas em geral na Rua Genoveva Matos 
Dourados - AEAD, Luiz Antônio Nogueira  (suplente) Representante das Construtoras, Franca nº 1026, lote 13, Quadra 56, Jardim Novo Horizonte, ZBDII-locais. Parecer do 
Ajurycaba Cortez de Lucena (suplente) representante das Imobiliárias e Augusto Cabreira  IPLAN: Conforme vistoria e análise da SUPRUR, trata-se de um salão em bom estado, 
(suplente) Representante da União Douradense de Associação de moradores - UDAM, acoplado à residência. No salão funciona uma pequena mercearia. Não existe hospital, 
nomeados pelos Decretos Municipais nº 194 de 09/04/01, nº 947 de 12/07/02, nº 1662 de escola ou creche nas proximidades. O proprietário alegou que faz cinco anos que esta 
14/04/03 e nº 2702 de 06/04/2004, para a realização de Reunião de análise de Folhas de trabalhando no local e que, quando fez o salão, não havia sido selecionada as ruas do bairro 
Consulta. para serem coletoras. Ao CMDU para conhecimento análise e parecer. Parecer do Conselho: 

Favorável com Termo de Compromisso e Anuência dos Vizinhos de que não haverá venda de 
Folha de Consulta de Processo Nº 25.957 que tem como requerente Douraglass Ind. e bebida alcoólica e mesa de sinuca.
Comércio LTDA, para liberação de  Industria e comércio de vidros, plano, comuns e 
temperados na Rua Coronel Ponciano nº 2350, Lote 01,02,03,04, Quadra 159, Vila Folha de Consulta de Processo Nº SI051/2004 que tem como requerente  Silvio Staut 
Industrial, ZSII. Parecer do IPLAN: Conforme parecer e vistoria da SUPRUR, trata-se de Moraes Jr.
um barracão em bom estado onde funciona atualmente uma fábrica de estruturas metálicas. Para liberação de  Pré análise de projeto para construção multifamiliar na Rua Ponta Porã 
Segundo informações, a empresa requerente Douraglass pretende comprar o local somente esquina com Antonio de Carvalho, Vila Tonani 1, ZBDI-locais. Parecer do IPLAN: Ao 
após aprovação da Folha de Consulta. Estacionamento somente o do recuo frontal. Possui CMDU para conhecimento análise e parecer. Parecer do Conselho: Favorável para 2 (dois) 
pátio de manobra nos fundos. Vizinhos comerciais. Ao CMDU: Conforme Lei 008/91 as pavimentos e por entender que o local tem vocação para esse tipo de construção.
atividades na ZSII devem ter a anuência deste conselho. Parecer do Conselho: Favorável 
com licenciamento ambiental. Folha de Consulta de Processo Nº 26032/2004 que tem com requerente Dilermando Angelo 

Pezerico para liberação de Desmembramento em  Parte da Fazenda Água Boa e lote 01, 
Folha de Consulta de Processo Nº 25.876 que tem como requerente Sal da Terra Produtos quadra 03, Chácara Trevo. Parecer do IPLAN: Ao CMDU para conhecimento análise e 
Agropecuários Ltda, para liberação de  Comércio e representação de produtos parecer. Parecer do Conselho: Favorável. Faz necessário Licenciamento Ambiental.
agropecuários: ração, sal e semente. Fabricação de pre moldados: galpões, postes, tubos, 
lajes outros derivados de concreto. Produtos metal. Comed. Caixa d’água, reserv., Folha de Consulta de Processo Nº 26033/2004 que tem como requerente Caixa Econômica 
bebedouros. na  Av. Marcelino Pires - 7001, Lote 07, Quadra 29, Jd. Márcia, ZSII. Parecer do Federal para liberação de  Pré análise residencial Kairós 1, na rua 2, área F1, quadra 03, Parte 
IPLAN:  Conforme vistoria e parecer da SUPRUR, trata-se de uma salão comercial em bom da Fazenda Água Boa. Chácaras Trevo. Parecer do IPLAN: Ao CMDU para conhecimento 
estado. Na frente funciona o escritório e nos fundos um depósito de fertilizantes. Não possui análise e parecer. Parecer do Conselho: Favorável ao local com Termo de Compromisso de 
estacionamento nem pátio de manobra. Não foi encontrado no local a fabricação de pre doação de área institucional fora do condomínio em área a ser discutida com a prefeitura. Faz 
moldados e os demais itens da fabricação. A pessoa encontrada no local não soube dar necessário Licenciamento Ambiental.
informação. Existe um terreno vazio ao lado com portão que, conforme informação, é 
utilizado para descarregar mercadorias. Vizinhos comerciais. Ao CMDU: Para Folha de Consulta de Processo Nº 26034/2004 que tem como requerente Caixa Econômica 
conhecimento, análise e parecer. Parecer do Conselho: Desfavorável por não possuir Federal, para liberação de  Pré análise residencial Kairós 2 na rua 2, área F2, quadra 03, Parte 
estacionamento nem pátio de manobra. da Fazenda Água Boa. Chácara Trevo. Parecer do IPLAN: Ao CMDU para conhecimento 

análise e parecer. Parecer do Conselho: Favorável ao local com Termo de Compromisso de 
Folha de Consulta de Processo Nº 25.135 que tem como requerente Guinolia Marques do doação de área institucional fora do condomínio em área a ser discutida com a prefeitura. Faz 
Rosario necessário Licenciamento Ambiental.
para liberação de  Desmembramento  na  Rua Monte Alegre esquina com Barão do Rio 
Branco, Parte do lote B,  da Chácara 04. Parecer do IPLAN: Ao CMDU, para conhecimento Folha de Consulta de Processo Nº 27058/2004 que tem como requerente Cristiane da Costa 
análise e parecer. As diretrizes urbanísticas para esta área constam no Plano Diretor de Carvalho para liberação de  Pré análise na rua Oliveira Marques, Lote 15, 16 e 17, Quadra E, 
Dourados. Parecer do Conselho: Favorável por ser apresentado que não fere a lei de uso do Jardim Tropical. Parecer do IPLAN: Ao CMDU para conhecimento análise e parecer. 
solo. Necessário Licenciamento Ambiental. Parecer do Conselho: Desfavorável.

Folha de Consulta de Processo Nº 26.983 que tem como requerente  Wanilton Pires de Requerimento tem com requerente Salvador Marcondes Ávila de Almeida para liberação de  
Araújo parecer quanto a área dos lotes resultantes de desmembrameto na rua Filomeno João Pires, 
Para liberação de Consulta para não abertura de rua na  Av. Marcelino Pires com Av. Weimar lote 06, quadra 17, Parque das Nações I. ZBDII. Parecer do IPLAN: Ao CMDU para 
Gonçalves Torres e rua 7 de Setembro, Parte do lote 95. Parecer do IPLAN: Ao CMDU: Para conhecimento análise e parecer. Parecer do Conselho: Favorável, desde que, anexe a área de 
conhecimento análise e parecer. As diretrizes urbanísticas para esta área constam no Plano sobra do Jardim Brasília.

Outros AtosOutros Atos
Ata

EDITAL

METALFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA, torna Público que requereu junto do Instituto de Planejamento e Meio Ambiente – IPLAN, Licença Previa 
- LP, para desenvolver estudos relativos à implantação da atividade de Indústria e comércio de telhas e perfis metálicos, bem como outros produtos siderúrgicos adquiridos 
de terceiros. Localizada na Rua Aquidauana nº 275 – Bairro Sulmat, na Cidade de Dourados - MS. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.  

Edital


