
A Central de Atendimento à 
Matrícula de Dourados já 
recebeu exatas 4.200 inscrições 
para  as  sér ies  in ic ia is ,  
superando as expectativas 
feitas anteriormente. Há 
p r o j e ç ã o  d e  o c o r r e r e m  
problemas setorizados diante 
da grande procura, mas a 
Secretaria Municipal de 
Educação já foi comunicada da 
eventualidade desse problema 
e se realmente isso acontecer, 
os casos excedentes poderão 
ser acomodados em escolas 
estaduais, com o Estado 
oferecendo a infra-estrutura e a 
Prefeitura os professores e o 
material didático.

A falta de vagas para 
atender todos os alunos, 
principalmente da Educação 
Infantil, ocorreu também no 
início deste ano e a situação foi 
regularizada a partir de uma 
parceria entre o Estado e o 
Município, o que deve se janeiro de 2003 e as cartinhas matrícula é automática. Por isso 
repetir agora. Mas a Prefeitura confirmando a matrícula serão a maior procura é pelas séries 
prefere aguardar a resposta das entregues de 13 de janeiro a 21 iniciais.
escolas da Rede Municipal que de janeiro de 2003. O terceiro O objetivo da central é 
devem enviar à Central até a período estipulado, para todas as justamente organizar essa 
p r ó x i m a  q u i n t a - f e i r a  a  séries, será de 6 de janeiro a 24 relação e evitar que os pais 
q u a n t i d a d e  d e  v a g a s  de janeiro, cujas cartas serão fiquem perambulando pelas 
disponíveis, para a partir daí se enviadas entre 3 de fevereiro a escolas atrás de vagas para seus 
ter um quadro mais exato da 12 de fevereiro de 2002. filhos, bem como evitar as filas 
situação. A projeção para este 

Os formulários para se que se registravam em anos 
ano é que poderão faltar apenas 

requisitar as vagas podem ser anteriores. Apesar de terem sido 
20 vagas, uma quantidade que, 

retirados e preenchidos em definidos três períodos para se 
por ser pequena, é mais fácil de 

qualquer escola da rede pública requerer matrículas, o pai 
ser atendida.

do Município, isso apenas para poderá solicitá-las para qualquer 
Hoje foi iniciado o segundo os alunos novos, pois, os que já série já neste primeiro período 

período de inscrições para o 2º se encontram estudando e no para evitar correria de última 
ciclo do Ensino Fundamental e o referido estabelecimento há hora. O telefone da Central é 
Ensino Médio que vai até 3 de vagas para as séries seguintes, a 422-4300.
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Prefeitura Municipal de Dourados - Mato Grosso do Sul

Agência de Comunicação Popular
Rua João Rosa Góes, 395 - Centro
Fone: (67) 411-7676 / Fax.: 411-7688
E-mail: agcom@dourados.ms.gov.br   
CEP.: 79.804-902                                                                                

Tabela de preço do Diodourados
Exemplar do dia..........................................R$ 0,50
Exemplar Anterior.......................................R$ 0,60

Visite o Diário Oficial na Internet:
http:www.dourados.ms.gov.br

Prefeito José Laerte Cecílio Tetila 411 7676 
Vice-Prefeito Luis Carlos de Arruda Leme 411 7636 
Advocacia Geral do Município Edivaldo Franscico Fernandes 411 7684 
Chefia de Gabinete Luiz Seiji Tada 411 7663 
Secretário Mun. de Governo Renato Gomes Nogueira 411 7672 
Secretário Mun. de Fazenda David Lourenço 411 7135 
Secretário Mun. de Administração Alaércio Abrahão Santos 411 7190 
Secretário Mun. de Saúde Pública Takeshi Matsubara 411 7636 
Secretária Mun. de Educação Maria Dilnéia Espíndola Fernandes 411 7606 
Secretário Mun. de Ind. Com. e Turismo Mário C. Tompes da Silva 411 7100 
Secretário Mun. de Infra -Estrutura Guilherme Meldau Neto 411 7118 
Secretário Mun. de Serviços Urbanos Laércio Arruda 411 7116 
Secretário Mun. de Agricultura Huberto N. dos Santos Paschoalick 424 0210 
Secretária Mun. de Assist.Social, Hab.e Cidadania Ledi Ferla 411 7708 
Fundação Instituto de Plan. e Meio Ambiente Luiz Carlos Ribeiro 411 7190 
Agência de Comunicação Popular Elecir Ribeiro Arce 411 7686 
Guarda Municipal Ten.Pedro Alves Ferreira 424 5163 
Fundação Cultural e de Esporte Raul Lídio Pedroso Verão 411 7701 
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A  P r e f e i t u r a  d e  
Dourados, por intermédio do 
In s t i t u to  Mun ic ipa l  de  
P l a n e j a m e n t o  e  M e i o  
Ambien te  ( Ip lan) ,  pe la  
primeira vez, na administração 
pública, está democratizando o 
acesso às informações sobre a 
infra-estrutura de Dourados e 
dando transparência de todos 
esses dados com a criação do 
CD-ROOM Dourados-Geo 
2 0 0 2 ,  c u j a  p r i m e i r a  
apresentação acontecerá no dia 
5 de dezembro, às 8h, no 
gabinete do prefeito Laerte 
Tetila.

O projeto foi elaborado 
pelo próprio instituto e que 
Dourados não possuía, até 
en tão ,  uma  ca r togra f i a  
completa como agora. O que 
existia era um mapa da cidade 
sem estar atualizado. O 
t raba lho  de  e laboração  
demorou 1 ano e 3 meses e o 
CD possui, além do mapa da 
cidade e do Município, a rede 
de água, de esgoto, localização 
de escolas, dos postos de 
saúde, pontos atendidos pelo 
PSF, Lei do Uso do Solo, a 
topografia, o sistema viário, o 
zoneamento da cidade, a 
localização dos rios, de 600 
propriedades rurais, das 
estradas municipais, estaduais, 
as quilometragens de cada uma 
delas, enfim, é um conjunto de 
15 mapas.

O objetivo do projeto é evitar filas que se registravam nos anos anteriores

Central de Matrículas já recebeu 4 mil inscrições em 2002

CD-ROOM 
Dourados-Geo 2002
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Decretos

Extrato

Balancete

Decreto nº 1249, de 29 de novembro cargo de Agente Comunitário, Decreto nº 1250, de 29 de novembro exercer o cargo de Assistente I, 
de 2002 símbolo:  AGS-5,  lotado na de 2002 símbolo: DGA-4, lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Indústria, 
“Exonera Servidores” Pública, a partir de 01/11/2002; “Nomeia  Servidores” Comércio e Turismo, a partir de 

01/11/2002;• Andréia Pereira Ramão Veiga, 
O Prefeito Municipal de Dourados, no O Prefeito Municipal de Dourados, no ocupante do cargo de Agente • José Antônio Batista Costa, para 
uso de suas atribuições que lhe confere uso de suas atribuições que lhe confere Comunitário, símbolo: AGS-5, exercer o cargo de Assistente I, 
o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica lotada na Secretaria Municipal de símbolo: DGA-4, lotada na 
do Município, do Município,Saúde Pública,  a  part i r  de Secretaria Municipal de Governo , a 

31/10/2002. partir de 26/11/2002;
Decreta: Decreta:

Artigo 2º- Este decreto entra em vigor Artigo 2º- Este decreto entra em vigor 
Artigo 1º- Ficam exonerados, a pedido, Artigo 1º- Ficam nomeados os abaixo na data de sua publicação, com efeitos na data de sua publicação, com efeitos 
os abaixo indicados, dos Cargos de indicados, para exercerem os Cargos retroativos a 31 de outubro de 2002, retroativos a 01 de novembro de 2002, 
Provimento em Comissão, conforme de Provimento em Comissão,  revogadas as disposições em contrário. revogadas as disposições em contrário.
segue: conforme segue: 

Dourados, 29 de novembro de 2002 Dourados, 29 de novembro de 2002
• Rejane Dias Lobo, ocupante • Ângela Torres Figueiredo, 
do cargo de Assistente II, símbolo: José Laerte Cecílio Tetila para exercer o cargo de Agente José Laerte Cecílio Tetila
DGA-5, lotada na Secretaria Municipal Prefeito Comunitário, símbolo: AGS-5, lotada Prefeito
de Saúde Pública, a partir de na Secretaria Municipal de Saúde 
13/11/2002; Renato Gomes Nogueira Pública, a partir de 01/11/2002; Renato Gomes Nogueira

Secretário Municipal de Governo Secretário Municipal de Governo• Eluzai Cezário Tabosa, ocupante do • Wilson Rodrigues de Carvalho, para 

www.dourados.msgov.br

Extrato do primeiro termo aditivo ao  primeira, cláusula Segunda item 01 definidos na cláusula primeira, Indústria, Comércio e Turismo
convênio PMD nº 045/2002 letra a, cláusula Quarta e cláusula comprometem-se as partes: 2.024  Apoio ao Desenvolvimento 

Quinta do convênio nº 045/2002, 1) Compete ao  Município: Comercial e Industrial 
Extrato do primeiro termo aditivo ao  conforme abaixo especificado: a) repassar ao CDL, na ocasião do Dia 3.3.90.39.00  Outros Serviços de 
convênio celebrado entre o município dos Namorados e Dia dos Pais, verba Terceiro  Pessoa Jurídica
de Dourados, com interveniência da Cláusula Primeiro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
Secretaria Municipal de Fazenda e da Do Objeto reais) para cada evento e na Campanha 
Secretaria Municipal de Indústria, do Natal 2002, verba no valor de R$ Cláusula Quinta
Comércio e Turismo e de outro lado a Constitui objeto do presente convênio a 1 3 . 0 0 0 , 0 0  ( t r e z e  m i l  r e a i s ) ,  Da Vigência e da Publicação
Câmara de Dirigentes Lojistas de cooperação mútua entre o Município e totalizando, no final dos eventos, R$ 
Dourados-CDL. o CDL, visando a conjugação de 33.000,00 (trinta e três mil reais); Este Convênio terá vigência a partir de 

esforços em prol da campanha alusiva 01 de junho de 2002 ficando seu 
Objeto: Constitui objeto do presente ao Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Cláusula Quarta término previsto para 28 de fevereiro 
termo aditivo, alteração da cláusula Campanha do Natal 2002 com sorteio Do Valor de 2003, e seu extrato publicado no 
primeira, cláusula segunda item 01 de prêmios aos consumidores e aos Diário Oficial do Município à conta da 
letra a, cláusula quarta e cláusula contribuintes que  pagarem o IPTU em Os recursos financeiros para a Prefeitura.
quinta do convênio nº 045/2002, dia. execução do objeto deste convênio, 
conforme abaixo especificado: neste ato fixados em R$ 33.000,00 Cláusula Segunda

Cláusula Segunda (trinta e três mil reais)  serão alocados 
Cláusula Primeira Das Obrigações de acordo com a seguinte classificação Ficam ratificadas, em todos os seus 
Constitui objeto do presente Termo orçamentária: termos, as demais cláusulas pactuadas 
Aditivo, alteração da cláusula Para consecução dos objetivos 10.01  Secretaria Municipal de no convênio ora aditado.


