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O prefeito Laerte Tetila 
acompanhado do vereador 
Elecir Ribeiro Arce (PT) e do 
secretário de Governo, Wilson 
Biasotto, visitou nesta manhã 
(07.04) a diretoria da Inflex, 
antiga Sacoplast, indústria 
instalada no prolongamento da 
Avenida Marcelino Pires. 

O encontro foi articulado 
pelo vereador, lembrando que o 
prefeito já tinha prometido uma 
visita ao local, uma indústria 
importante para o Município na 
produção de diferentes tipos de 
plástico, abastecendo não apenas 
o mercado regional, mas 
exportando para outros Estados.

N a  o p o r t u n i d a d e ,  o s  
empresários reivindicaram e o 
p r e f e i t o  i m e d i a t a m e n t e  
determinou à Secretaria de Infra-
Estrutura providências no 
sentido de se abrir um acesso, 
pelo canteiro central da avenida, 
até a indústria. Atualmente os 
caminhões são obrigados a 
t r a n s i t a r  p o r  m a i s ,  
aproximadamente, 400 metros 
até a primeira abertura – o 

regional e nacional. Tetila ramo de atividade. “Foi um uma lei municipal realista, mesmo local de acesso ao parque 
enumerou as realizações da encontro importante”, comentou adequada de incentivo fiscal, o de exposições. Isso não apenas 
Administração Popular na área Ribeiro. “Todos fizeram uma que tem atraído muita gente e aumenta os custos como 
soc ia l ,  hab i tação ,  in f ra - análise positiva”. estimulado os empreendedores d i f i c u l t a  o  t r á f e g o  d o s  
estrutura, pavimentação, enfim, O prefeito vem mantendo locais. A Secretaria Municipal de caminhões pesados, além de 
divulgando de maneira otimista conta tos  f reqüentes  com Indústria, Comércio e Turismo aumentar o risco de acidente 
os projetos que vêm sendo empresários e tem aberto as vem desenvolvendo uma série como já ocorreu.
desenvolvidos. portas do seu gabinete para de programas de ações nessa Durante a conversa, o 

Os empresários também se receber empreendedores de área, de encontro não apenas aos prefeito e o secretário de 
mostraram otimistas com o outros Estados interessados em grandes, mas que também vêm Governo falaram sobre a 
futuro do Município, tanto que investir no Município. Pela fortalecendo a micro e a pequena perspectiva alvissareira do 
eles vêm investindo forte no primeira vez Dourados possui indústria.Município e a situação em nível 

Tetila visita empresários e
garante abertura de acesso

Wilson Biasotto, Laerte Tetila e Ribeiro Arce foram recebidos pelos diretores da Inflex
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Poder ExecutivoPoder Executivo
Licitações

Nome: Setor: Resolução nº. Pen/04/--/03: DIAS Início:
Paula Jackeline Veloso Silva SESAUP 1.244 31 01/03/03 A 31/03/03

Nome: Cedido da: Para: Resolução nº. Cd/Rem/Rm/04/--/03: Data:
Hélio do Nascimento SEMED SANESUL 1247 07/01/2003
Maria Cristina  Amorim Mussury Araújo SEMAD CONGRESSO NACIONAL 1248 26/03/2003
Rosana Aparecidade Oliveira Ribeiro SEMAD SANESUL 1245 07/01/2003
Sandra Giselly Amaral Assunção SEMED SANESUL 1246 07/01/2003

REMOÇÃO/REMANEJAMENTO/CEDÊNCIA:

REGISTRO DE FALTAS

EXTRATOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DAS CONCESSÕES DO ANO E DATA DE: 06/03/2003

A V I S O 09:00 horas, do dia 25 de abril de 2003, na sala da Coordenadoria 
RESULTADO DE LICITAÇÃO de Licitações e Compras da Secretaria Municipal de Fazenda, 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 021/2003/CLC/PMD localizada à rua Onofre Pereira de Matos, 1.975, centro, 
CONVITE N.º 010/2003 Dourados/MS.

Os documentos necessários à participação constam do Edital, 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através do Gabinete do que está a disposição dos interessados no endereço supra citado e 

Prefeito, torna público para conhecimento o resultado do processo que poderá ser adquirido em inteiro teor mediante o pagamento de 
supra citado. R$ 50,00 (cinqüenta reais), no período das 07:30 às 11:00 horas e 

Objeto: Contratação de empresa para construção de 11 (onze) das 13:00 às 17:00 horas, até 48 (quarenta e oito) horas antes do 
unidades de casas populares no Distrito de Itahum – Município de horário estipulado para a reunião pública de que trata este Aviso.
Dourados/MS., objetivando atender as necessidades da Secretaria Maiores informações à distância, poderão ser obtidas através 
Municipal de Infra Estrutura Urbana. dos telefones (0XX67) 411-7690, ou (0XX67) 411-7689, ramal 

Empresa classificada: C. S. A. Forte Ltda., pelo valor global de 212.
R$ 96.411,19 (noventa e seis mil, quatrocentos e onze reais e 
dezenove centavos). Dourados/Ms., 03 de abril de 2003.

Dourados/MS., 10 de fevereiro de 2003. ALAÉRCIO ABRAHÃO SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda

HOMOLOGO E ADJUDICO O RESULTADO PROFERIDO 
PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AO 
CONVITE N.º 010/2003. DOURADOS-MS., 10 DE 
FEVEREIRO DE 2003. Extrato do 1o Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa 

Figueira Palace Hotel Ltda – ME - Tomada de Preços nº 
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA 049/02

Prefeito Municipal
Partes:
Município de Dourados

AVISO DE LICITAÇÃO Figueira Palace Hotel
TOMADA DE PREÇOS Processo: Tomada de Preços nº 049/02

Objeto: Acréscimo de 25% ao valor inicial
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações 

Municipal de Fazenda, torna público que, com base na Lei n.º posteriores.
8.666/93 e suas alterações vigentes, promoverá a licitação abaixo Data de Assinatura: Dourados, 27 de fevereiro de 2003.
relacionada:

PROCESSO DE LICITAÇÃO: N.º 050/2003/CLC/PMD Extrato do 1o Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Cláudio Barbosa ME - Tomada de Preços nº 0058/02
EDITAL: N.º 012/2003
OBJETO: Locação de máquinas e equipamentos a serem Partes:

utilizados na pavimentação e terraplanagem em diversos locais do Município de Dourados
Município de Dourados/MS., objetivando atender as Cláudio Barbosa - ME
necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Urbana. Processo: Tomada de Preços nº 058/02

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Objeto: Acréscimo de 25% ao valor inicial
Os envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTAS DE Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações 
PREÇOS” serão recebidos em reunião pública, perante a posteriores.
Comissão Permanente de Licitação do Município de Dourados, às Data de Assinatura: Dourados, 19 de março de 2003.

Extrato
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Poder LegislativoPoder Legislativo
Portaria

PORTARIA N.º071/2003 assinar ofícios, missivas, convites e outras espécies de 
expediente de cunho administrativo que se fizerem 

“Delega poderes para expedir e assinar expedientes necessários, inerentes ao Gabinete da Presidência.
administrativos”.

Registre-se,  Publique-se, cumpra-se.
O Vereador José Carlos Cimatti Pereira, Presidente da 

Câmara Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 
Sul, no uso de suas atribuições legais... 03 de abril de 2003.

RESOLVE: Ver. José Carlos Cimatti Pereira
Autorizar a Sra. Sireunise Camargo Dorta a expedir e Presidente

Decreto

Decreto Legislativo nº 258, de 02 de Abril de março de 2003. serviços prestados à comunidade.

“Concede Título de Cidadão Douradense” Art. 2º - Este Decreto legislativo entrará em vigor a partir da 

data de sua publicação,  revogadas as disposições em 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE contrário.

DOURADOS,  Ver. José Carlos Cimatti Pereira, faz saber que 

os Senhores Vereadores aprovaram e ele promulga o  seguinte  Plenário da Câmara Municipal de Dourados, em 02 de abril 

Decreto Legislativo: de  2003.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Douradense ao José Carlos Cimatti Pereira

Advogado José Harfouche, em reconhecimento aos relevantes Presidente

Emenda

Emenda a Lom nº 027/2003 programas sociais, previstos nesta Lei Orgânica, e de incentivo 
ao desenvolvimento sócio-econômico serão permitidas 

“Altera disposições do Art. 107 da Lei Orgânica doações, permissões de uso, concessões de direito real de uso 
Municipal”. ou autorização

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Dourados, c) de áreas destinadas à instalação de empreendimentos 
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3º do Art. 38 da econômicos de interesse do Município, observados, no 
Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Emenda ao mínimo, os requisitos referentes ao montante de investimento, 
texto da Lei Orgânica Municipal. do número de empregos a ser gerado e prazo de início da obra e 

funcionamento, na forma da lei” 
Artigo 1º - O § 2º e a alínea “c” do § 3º, ambos do Art. 107 da Artigo 2º - Esta Emenda a Lei Orgânica entrará em vigor a 

Lei Orgânica do Município, passam a viger com a seguinte partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em 
redação: contrário.

“Art. 107 (...) Palácio Jaguaribe, em  20 de março de 2003.

“§ 2º - A alienação, a título oneroso de bem imóvel, José Carlos Cimatti Pereira
compreendendo-se como tal a venda, a permuta, a dação em Presidente
pagamento e a cessão ou concessão de domínio, observado o 
interesse público, dependerá de autorização prévia da Câmara Margarida Fontanella  Gaigher
Municipal e será precedida de licitação, dispensada esta Vice-Presidente
quando o adquirente for uma das pessoas referidas no 
parágrafo anterior ou pessoa jurídica participante de programa Luis Akira Oshiro
de incentivo ao desenvolvimento industrial, na forma prevista 1º Secretário
em Lei.

Domingos Alves da Silva
§ 3º - mediante autorização  legislativa e, para execução de 2º Secretário
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Relatório

COMISSÃO ESPECIAL a denominada cadeia de couro, como a produção de bolsas, sapatos e 
demais acessórios, necessitando de mais equipamentos e 

RELATÓRIO FINAL investimentos. 
Foi levantado sobre a possibilidade desta indústria abastecer o 

APRESENTAÇÃO consumo interno, uma vez que também existe um projeto para a 
implantação da Indústria de calçados Uberabão e outros, projeto este 

A presente Comissão Especial – CE, foi instituída através do que também encontra-se paralisado.
Indicação nº 071/2003, protocolo 214/03, subscrita por seis 
Vereadores desta Câmara Municipal na 1ª Sessão Ordinária do dia 18 O Senhor Juarez fez uma pequena explanação de todo processo de 
de fevereiro e pela Portaria nº 063, de 10 de março de 2003, beneficiamento do couro, desde a coleta da matéria prima até os 
objetivando analisar levantamentos sobre a implantação de uma procedimentos químicos, confirmando o investimento de R$ 
Indústria de couro neste Município. 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e 200 (duzentos) empregos 

diretos, bem como comprometendo-se a retomar a discussão do 
A Portaria nº 063/2003, designou os seguintes Vereadores para Projeto a partir do 2º semestre deste ano, dando a preferência para 

comporem a Comissão Especial: Bela Barros(PSDB), José instalação em Dourados.
Silvestre(PPS), Luis Akira Oshiro(PPS). Manoel Dourado(PPB), 
Paulo Falcão(PSDB), Elias Ishy(PT), Jorge Dauzacker(PV) e Walter Os Vereadores manifestaram o apoio e firmaram o propósito de 
Hora(PPS), os quais se reuniram no dia 11 de março e elegeram como acompanhar esta questão, para que Dourados receba a indústria de 
Presidente o Vereador Paulo Falcão, e o Vereador Luis Akira Oshiro couro.
como relator, que foram imediatamente empossados, instalando-se 
de imediato a Comissão. Conclusão

Da Motivação para instalação da Comissão Especial a) A Empresa Taurus Distribuidora Ltda anunciou a implantação 
de uma indústria para curtimento de couros, na cidade de Campo 

A motivação para a instituição da Comissão Especial para apurar Grande, no dia 22 de maio de 2001, quando recebeu convite do Sr. 
sobre a instalação de uma indústria de couro em Dourados, deu-se Prefeito Municipal, José Laerte Tetila para se instalar em Dourados;
com as reiteradas matérias jornalísticas publicadas nos jornais locais 
pelo Poder Público, de que  a cidade de Dourados receberia uma b) O investimento gira em torno de R$ 4.000.000,00 (quatro 
indústria de couro, cujo investimento seria de R$ 4.000.000,00 Milhões de reais) e geração de 200 (duzentos empregos diretos);
(quatro milhões de reais) e geraria, pelo menos, 200 (duzentos) 
empregos diretos, o que representa uma significativa melhoria c) O Projeto encontra-se paralisado em virtude da conclusão de 
econômica para o Município. uma indústria na cidade de Mogi das Cruzes, na cidade de São Paulo e 

Todavia, um jornal da capital do Estado, noticiou que a referida a partir do 2º semestre deste ano, a discussão será retomada para 
indústria estaria prestes a se instalar na cidade de Campo Grande e viabilizar sua implantação em Dourados.
que, Dourados, mais uma vez, deixaria de receber os investimentos 
acima. d) A Câmara Municipal comprometeu-se a acompanhar o 

processo da implantação da indústria, com o intuito de proteger os 
Diante disto, os Vereadores desta Casa de Leis, legítimos interesses da população e assegurar os reflexos que isto representa à 

representantes dos anseios da população, acharam por bem economia do Município. 
apresentar Requerimento à Mesa Diretora no intuito de esclarecer os Câmara Municipal de Dourados, em 25 de março de 2003.
fatos e averiguar se a mudança no Projeto para a cidade de Campo 
Grande se deu pela falta de incentivos fiscais por parte do Poder Ver. Paulo Falcão
Público Municipal ou de outros fatores decorrentes da falta de Pres. Comissão
estrutura e mercado. 

Luis Akira Oshiro
Providências da Comissão Especial: Relator

A Comissão Especial reuniu-se no dia 23 de março para apurar os Ver. José Silvestre
fatos, com a presença dos seguintes Vereadores: Luis Akira Oshiro,  Membro Comissão
Paulo Falcão, Humberto Teixeira Júnior, Nelso Gabiatti, José 
Silvestre, Manoel Dourado, Walter Hora e Jorge Dauzacker, Manoel Dourado
juntamente com o Sr. Juarez Antonio Zenatti, representante da Membro Comissão
Empresa Taurus Distribuidora Ltda e responsável pelo Projeto.

Elias Ishy
O Vereador Paulo Falcão, como Presidente da Comissão, abriu os Membro Comissão

trabalhos e interou aos presentes quais os motivos da reunião. 
Questionando o Sr. Juarez, Representante da Empresa Taurus, Jorge Dauzacker
responsável pelo Projeto, sobre qual o destino da indústria de Membro Comissão
beneficiamento de couro, ele esclareceu que, o projeto de produção 
de couro semi-acabado nasceu em  maio de 2001 para ser implantado Walter Hora
na cidade de Campo Grande. Todavia, o Sr. Laerte Tetila, Prefeito de Membro Comissão
Dourados, entrou em contato com a Direção da Empresa para 
viabilizar sua instalação aqui em Dourados. Bela Barros(ad hoc)

Membro Comissão
Desde esta época, no entanto, o projeto encontra-se paralisado em 

decorrência da conclusão de um outro Projeto que está sendo Vereadores que participaram da reunião:
implantado na cidade de Mogi das Cruzes(SP) e que está prestes a ser 
concluído. Daí então, será retomado a implantação da indústria na Ver. Domingos Alves-PMDB
cidade de Dourados, provavelmente no segundo semestre deste 
ano. Ver. Humberto Teixeira Júnior-PFL

Esclareceu ainda que, a produção será de couro semi-acabado, 
faltando apenas a pintura e que a princípio esta indústria não atenderia Ver. Nelso Gabiatti-PFL


