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abrupta na forma de atuação O prefeito Laerte Tetila 
dos leiteiros. “Defendemos recebeu na tarde de hoje 
que haja uma transição tran-(15/04), em seu gabinete, 
qüila entre as atuais e o que a diversos representantes da 
lei exige. Sou a favor da tran-Associação dos Vendedores de 
sição gradual, para que nin-Leite. Eles foram discutir 
guém seja prejudicado”, des-sobre o problema criado com a 
tacando que “nós estamos no criação da portaria 51, do ano 
caminho certo, tanto que passado, que determina rígida 
vocês já criaram sua entidade fiscalização sobre a venda do 
representativa. Temos que leite in natura. De acordo com 
conversar, dialogar com o os associados, o cumprimento 
Ministério Público, mostran-de uma determinação do 
do que precisamos de um Ministério Público, iria provo-
prazo maior para solucionar o car um grave problema social, 
problema, cumprindo todas pois “vendemos o leite contra 
as exigências”, enfatizou.pagamento mensal, já que mui-

O presidente da associação, tos consumidores não dispõem 
Fernando Melo também apre-do dinheiro para pagamento à 
sentou orçamentos de uma como eles mesmos se classifi- ram também que muitos con-vista”, esclarece um dos ven-
usina pasteurizadora, demons-cam. Ele afirmou que “é sumidores rejeitam o leite pas-dedores.
trando que para a execução da nosso desejo resolver o pro- teurizado, pois tecnicamente Eles destacam que estão 
obra prevê-se um custo aproxi-blema”, esclarecendo ainda é de pior qualidade. “Ao rece-legalizando a situação, mas o 
mado de R$ 150 mil.que “quando foi iniciada a dis- ber o tratamento, o produto prazo dado pelo MP (60 dias) 

Ao final ficou definido cussão desse assunto, o rigor perde muito de seu poder não é suficiente para que cum-
que o primeiro passo para a era bem menor. A prefeitura nutritivo. Mas as pessoas pre-pram todos os trâmites legais 
solução deve ser dado pela está fazendo a sua parte e isso cisam saber que o leite paste-exigidos. “Uma das exigências 
associação, procurando o é cobrado a todo instante pelo urizado é quase completo. é que montemos uma usina de 
Ministério Público e tentar fir-MP, para que a Lei seja colo- Apenas passa por um proces-pasteurização e de imediato 
mar um “Termo de Ajuste de cada em prática”, lembrando so de tratamento, para melho-não temos recursos suficientes 
Conduta”, demonstrando que que “a Lei é federal e a prefei- rar sua qualidade sem perder, para essa obra”, diz Fernando 
várias providências já estão tura não pode deixar de cum- principalmente o teor de gor-Aparecido Galdino Melo, pre-
tomadas, faltando apenas um pri-la. É difícil para todos dura”, contam.sidente da associação.
pouco mais de prazo para as nós”, argumenta. O prefeito disse ainda que Tetila deixou claro que vai 
soluções definitivas.Os vendedores informa- é contra uma modificação colaborar com os “leiteiros”, 

Laerte Tetila recebe
vendedores de leite

Primeiro passo é mostrar ao Ministério Público que as providências estão sendo tomadas

Laerte Tetila recebe orçamento de Fernando Melo,
presidente da Associação dos Vendedores de Leite
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DECRETO Nº 1663, DE 14 DE ABRIL DE 2003. Quinta-feira Santa.

“Dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas Artigo 2º - Os serviços considerados essenciais funcionarão 
municipais na Páscoa”. normalmente durante o período indicado no artigo 1º deste 

Decreto.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das 

atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
Orgânica do Município, publicação, revogadas as disposições em contrário.

CONSIDERANDO o feriado nacional de 18 de abril do Dourados(MS), 14 de abril de 2003.
corrente ano – Sexta-feira da Paixão;

José Laerte Cecílio Tetila
DECRETA: Prefeito

Artigo 1º - Fica considerado facultativo o ponto nas Wilson Valentim Biasotto
repartições públicas municipais, no dia 17 de abril de 2003 – Secretário Municipal de Governo

LEI Nº 2555, DE 07 DE ABRIL DE 2003

“Revoga a Lei nº 2486, de 08 de abril de 2002”.

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso 
do Sul, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica do 
Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica revogada em todos seus termos a Lei 
Municipal nº 2.486, de 18 de abril de 2002, que alterou o 
perímetro urbano da cidade de Dourados.

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dourados, 01 de abril de 2003.

José Laerte Cecílio Tetila

LEI Nº 2556, DE 07 DE ABRIL DE 2003

“Altera o perímetro urbano da cidade de Dourados”.

Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica do 
Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O perímetro urbano da cidade de Dourados fica 
formado e demarcado na forma expendida no anexo único da 
presente lei,

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Dourados, 07 de abril de 2003.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito


