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que “um dos mais belos No mês que comemora 
postais da cidade, pelo qual s eu  68 º  an ive r sá r io ,  
tenho um carinho particular, Dourados recebe uma 
mostra o lago do Parque grande homenagem da 
A n t e n o r  M a r t i n s ,  Brasil Telecom. A empresa 
principalmente por mostrar está comercializando 100 
as aves que colocamos mil cartões telefônicos em 
naquele espaço e, cujo todo o Estado, onde quatro 
número, vem aumentando a imagens turísticas estão 
cada dia”, enfatizou.impressas no verso. As 

A i n d a  d u r a n t e  a s  imagens foram captadas 
h o m e n a g e n s  a o  pelo fotógrafo Valmir 
aniversário da cidade, Leite, da Agência Popular 
acontece na próxima de Comunicação, e retratam 
sexta-feira, exatamente a o Parque Antenor Martins, 
entrega do Parque Antenor que acaba de ser revitalizado 
M a r t i n s ,  t o t a l m e n t e  pela administração popular; 
revitalizado, e contando que traz a foto do busto de sabermos que uma empresa o busto de um dos pioneiros 
agora com um teatro de Nelson de Araújo, cuja frase do porte da Brasil Telecom da cidade, médico Nelson de 
arena, onde acontecerão é :  “ M o n u m e n t o  e m  estará prestando essa grande Araújo; outra imagem 
d i v e r s o s  s h o w s .  O  homenagem a um dos homenagem a Dourados”, mostra uma carroça da 
governador Zeca do PT primeiros colonizadores do declarou o prefeito Laerte época da colonização, 
e s t a r á  p r e s e n t e  a o  município, onde residiu Tetila, ressaltando ainda que colocada em uma das 
lançamento, participando desde 1929. Fundador e “isso é um reconhecimento rotatórias do centro de 
ainda, no dia seguinte, de médico da Reserva Indígena ao belo trabalho que Dourados e no último 
o u t r a s  a t i v i d a d e s  Caiuás, também ajudou na estamos desenvolvendo, cartão, uma das mais belas 
comemorativas. Incluído construção do Hospital principalmente em relação imagens, a Usina Velha, que 
no calendário oficial da Evangélico, onde trabalhou ao tratamento paisagístico foi transformada em um dos 
festa, o lançamento da até sua morte, 1970”. de nosso município. Assim, pontos turísticos mais 
Rádio FM Cidade traz para O lançamento  dos  moradores  de  out ros  procurados de Dourados.
abrilhantar o evento, um cartões da Brasil Telecom m u n i c í p i o s  p o d e r ã o  Cada cartão terá a 
s h o w  c o m  a  d u p l a  coincide com os festejos do conhecer, pelo menos um tiragem de 25 mil unidades e 
Christian e Ralf, que faz 68º de Dourados, que pouquinho das belezas que t r a r á  u m a  p e q u e n a  
grande sucesso em todo o acontece no próximo dia 20 Dourados oferece”.explicação sobre cada 
Brasil.de dezembro. “É gratificante O prefeito lembra ainda local, como por exemplo, o 

Quatro cartões telefônicos da Brasil Telecom trarão
imagens de pontos turísticos de Dourados
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Poder ExecutivoPoder Executivo
Licitações

Termo de Re-Ratificação do Edital nº 002/2003/  ...Fundo Municipal de Investimento Social,
SEMASCH, publicado no Diário Oficial do Município nº 
1.018 de 13 de maio de 2003, p 06 Ratifica-se os demais termos do presente Edital.

Onde se lê: Ledi Ferla
...  Fundo de Assistência Social, Secretária Municipal de Assistência Social e Economia 
Leia-se: Solidária

Editais

A V I S O 2003, cujo objeto trata da execução de serviços de 
RESULTADO DE LICITAÇÃO confecção de carnês IPTU 2004, objetivando atender as 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda. 
262/2003/CLC/PMD Resultaram vencedoras as propostas de preços das 

CONVITE N.º 162/2003 empresas: DATACOMPY INFORMÁTICA LTDA., no 
item 01 e SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E 

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato EDITORA LTDA., no item 02.
Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público para conhecimento o resultado Dourados/MS., 12 de dezembro de 2003.
do processo supra citado, conforme Parecer e 
devidamente adjudicado e homologado pelo Exmo. Sr. JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Prefeito José Laerte Cecílio Tetila em 12 de dezembro de Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Editais

EDITAL DE MATRÍCULA aspectos:
• Aspectos não sujeitos à Pontuação

O Secretário Municipal de Educação de Dourados e o - dados Pessoais
Diretor Escolar fazem saber a todos os interessados o - condições Sócio-Econômicas do Candidato
presente Edital de Matrícula do Ano Letivo de 2004, para - opção do Candidato ao Regime Escolar
o preenchimento das vagas a serem oferecidas na Escola - Reação Alérgica
Municipal Agrotécnica Pe. André Capélli, deste 
Município: • Aspectos sujeitos à Pontuação

- Residir e atuar no campo, na atividade agropecuária:
- Dos Prazos - Residir na cidade ou sede do distrito, porém com 

atuação na atividade camponesa;
• Período de Inscrições: - Filho ou dependente de trabalhador do campo 
De 12/01/2004 a 23/01/2004, das 07:00h às 15:00h. assalariado;

- Filho ou dependente de trabalhador do campo 
• Período de Seleção dos Candidatos: assentado;
De 26/01/2004 a 28/01/2004 - Filho ou dependente de residente em acampamento 

de trabalhadores do campo sem terra;
• Período de Matriculas: - Filho ou dependente de indígena que vive numa das 
De 29/01/2004 a 05/02/2004, das 7:00 h às 15:00h. reservas do Município de Dourados e Região;

- Filho ou dependente de agricultor e/ou pecuarista 
- Das Séries Oferecidas: que mora na cidade;

- Pela média global das notas obtidas na 4ªsérie do 
• 5ª Séries do Ensino Fundamental Ensino Fundamental;

- Ter idade entre 10(dez) e 13(treze) anos;
- Da Faixa Etária: - Afinidade com atividades camponesas;

- Comprometimento dos pais ou responsáveis com o 
• Para a 5ªSérie: As idades permitidas para matrícula acompanhamento da educação do aluno;

são as compreendidas entre 10(dez) e 13(treze) anos de - Entrevista com Pais e Alunos.
idade;

• Da matrícula A Matrícula realizar-se-á no período de 
- Das vagas oferecidas 29/01/2004 a 05/02/2004, devendo o candidato 

selecionado apresentar os seguintes documentos:
• 20 vagas com alojamento • Histórico Escolar até a 4ªsérie do Ensino 
• 40 vagas sem alojamento Fundamental, devidamente aprovado, com carimbos e 
Total: 60 vagas assinaturas do Diretor e do Secretário da Escola ou 

declaração de comprovante de escolaridade da 4ªsérie do 
- Das Inscrições Ensino Fundamental concluída, com a data em que será 

expedido o histórico Escolar;
O candidato deverá apresentar os seguintes • 01(uma) cópia da Certidão de Nascimento

documentos: • 01(uma) foto 3x4 recente
• Histórico Escolar até a 4ª Série do Ensino 

Fundamental, devidamente aprovado, com assinaturas e - Do Período de Adaptação
carimbos do Diretor e do Secretário da Escola; ou 
Boletim Escolar da 4ª Série do Ensino Fundamental Após a matrícula e o ingresso do aluno na Escola, 
devidamente aprovado, com assinaturas e carimbos do haverá um período de adaptação de 30(trinta) dias, com o 
Diretor e do Secretário da Escola. objetivo de verificar se o aluno possui as habilidades 

• Comprovante de residência (recibo de água, energia vocacionais para o trabalho a ser desenvolvido pela 
elétrica, telefone, contrato de trabalho). escola.

• Comprovante de renda familiar.
• Ficha de inscrição preenchida (será oferecida pela Dourados-MS, 11 de dezembro de 2003

Escola).

- Da Seleção dos Candidatos Antonio Leopoldo Van Suypene
Secretário Municipal de Educação

A Seleção será feita para adequar o número de 
candidatos inscritos ao quantitativo de vagas oferecidas Aparecido Lima Araújo
pela Escola, levando em consideração os seguintes Diretor
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Editais

CONVOCAÇÃO 012/03 CMAS

O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS , de 
acordo com as Normas  Regimentais, convoca  os seus membros, para uma 
Reunião Extraordinária, a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2003, ás 
16:00h, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, sito na Rua Joaquim 
Teixeira Alves, 1568 – Fundos.

Certo de contar com vossa presença, antecipamos agradecimentos.

João Pinheiro Filho
Presidente do CMAS Dourados

Convocação

Outros AtosOutros Atos

CONVOCAÇÃO

De acordo com a convocação do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal de Dourados, o Presidente da Câmara Municipal de Dourados, Ver. 
José Carlos Cimatti Pereira, Convoca os Senhores Vereadores para quatro 
Sessões Extraordinárias a serem realizadas nos dias 17, 18, 19 e 22 de Dezembro 
(quarta, quinta, sexta e segunda-feira), com inicio às 8:30 (oito horas e trinta 
minutos), todas no Plenário da Câmara Municipal de Dourados para Discussão e 
Votação dos Projetos constantes na Convocação do Executivo e demais Projetos 
pendentes na Casa.  Gabinete do Presidente da 

Câmara Municipal de Dourados, 16 de dezembro de 2003.

Ver. José Carlos Cimatti
Presidente

Poder LegislativoPoder Legislativo
Convocação


