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O prefeito de Dourados, 
Laerte Tetila (PT), entrega nesta 
sexta-feira, 17 casas populares e 
uma farmácia para o distrito de 
Itahum. Segundo Tetila, os 
moradores dos distritos rurais 
do município estão contentes 
porque nunca viram tanto ser 
feito por uma administração 
municipal na zona rural, em tão 
pouco tempo. “Nós temos um 
compromis so  com es t a  
comunidade e é por isso que a 
Administração Popular investe 
nos distritos, desde ações de 
limpeza, cascalhamento e 
p a t r o l a m e n t o ,  a s f a l t o ,  
construção de escola, casas, 
ações de combate à dengue 
entre tantas outras”, lembrou o 
prefeito.

Um total de 28 casas 
p o p u l a r e s  e s t ã o  s e n d o  Dourados. O novo local vai serviços para a população 
construídas no distrito fazendo atender cerca de três mil pessoas douradense. Assim, os pacientes 
parte do conjunto habitacional do distrito e fornecerá todas as evitam o transtorno de ter de ir até 
Estrela Moroti, do programa medicações do Sistema Único o centro de Dourados para buscar 
“Morar Melhor”. Os recursos de Saúde (SUS). o remédio. A próxima região a 
p a r a  a s  o b r a s  f o r a m  DESCENTRALIZAÇÃO receber uma nova farmácia será o 
conseguidos  a t ravés  de  Até o ano de 2002, existia bairro Vila Vargas, com 
emenda par lamentar  do apenas uma farmácia que inauguração prevista para 
deputado federal João Grandão funcionava dentro da sede da acontecer no próximo mês. No 
(PT). Nesta sexta, 17 unidades Secretaria Municipal de Saúde início de março, o prefeito Laerte 
serão entregues  para  a  (Sesaup), em Dourados. A idéia Tetila (PT) inaugurou a Farmácia 
comunidade beneficiada. da Administração Popular em Lia Beatriz que fica na Weimar 

E, após nove anos de abr i r  ou t ros  pon tos  de  Torres, mais conhecida como 
reivindicação, Itahum vai poder distribuição de medicamentos, farmácia central, que atende toda 
contar com uma Farmácia mais faz parte de um projeto de a população de Dourados, com 
próxima de casa sem precisar se descentralização das farmácias aproximadamente 13 mil 
deslocar até a Farmácia Lia que tem como seu maior receitas que são encaminhadas 
Beatriz que fica no centro de objetivo, prestar melhores todo mês.

CCZ:
Funcionamento
está garantido

A liberação de recursos 
de cerca de R$ 250.000,00 
p a r a  a  a q u i s i ç ã o  d e  
equipamentos para o Centro 
de Controle de Zoonoses de 
Dourados (CCZ) foram 
garantidos pelo coordenador 
nacional da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), 
Francisco Anilton, que 
visitou o CCZ nesta quarta-
feira. Ele esteve reunido com 
o secretário de Governo da 
Prefeitura, Wilson Biasotto, 
com o diretor do Centro, 
Samoel Benites, com a 
coordenadora regional da 
Funasa, Marta Roffmann e 
funcionários do CCZ.

A vinda do coordenador 
nacional a Dourados é fruto 
das últimas visitas do 
prefeito Laerte Tetila (PT) a 
Brasília, e contou com a 
gestão do deputado federal 
J o ã o  G r a n d ã o  ( P T ) .  
Segundo o coordenador 
nacional da Funasa, “a 
liberação do recurso só está 
sendo possível porque a 
Prefeitura de Dourados já 
fez a contratação dos 
veterinários que trabalharão 
no Centro”.

Tetila entrega casas populares
e farmácia, hoje, em Itahum

O conjunto habitacional Estrela Moroti tem 28 residências
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Poder ExecutivoPoder Executivo
Leilão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LEILÃO ADMINISTRATIVO

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, usando 
suas atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve 
adjudicar e homologar o resultado da licitação realizada na 
modalidade de leilão, objeto do edital nº 001/2003, que versa 
sobre venda de bens móveis (veículos, máquinas, 
equipamentos) inservíveis à Administração e especificados 
nos lotes 01 a 11 do anexo I  do referido Edital, realizado no dia 
13 de março de 2003, às 14:00 horas, onde resultou nos 
vencedores  abaixo especificados:

LOTE 01 – MARIO AUGUSTO PEIXOTO, CPF nº 
653.895.651-34, com a proposta no valor de R$ 3.750,00 (três 
mil, setecentos e cinqüenta reais);

LOTE 02 – ISRAEL SANTOS BARBOSA, CPF nº 
385.617.941-00, com a proposta no valor de R$ 3.260,00 (três 
mil, duzentos e sessenta reais);

LOTE 03 –VALDECIR NUNES COSTA, CPF nº 
164.763.791-00, com a proposta no valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais);

LOTE 04 – ELIZABETE MARIA ESTAGNOL, inscrita no 
CPF nº 438.192.902-06, com a proposta no valor de R$ 
3.160,00 (três mil, cento e sessenta reais);

LOTE 05 – EDSON CÁCERES DA SILVA, CPF nº 
250.535.821-49, com a proposta no valor de R$ 360,00 
(trezentos e sessenta reais);

LOTE 06 – VALDECIR NUNES COSTA, CPF nº 
164.763.791-00, com a proposta no valor de R$ 1.100,00 (um 
mil e cem reais); 

LOTE 07 – OURO VERDE TRANSPORTE LTDA., CNPJ 
nº 04.259.203/0001-58, com a proposta no valor de R$ 
1.360,00 (um mil e trezentos e sessenta reais);

LOTE 08 – Nenhuma proposta foi ofertada;

LOTE 09 – COVEMA LTDA., CNPJ nº 01.503.754/0001-
27, com a proposta no valor de R$ 1.215,00 (um mil e duzentos 
e quinze reais).

LOTE 10 – COVEMA LTDA.,CNPJ nº 01.503.754/0001-
27, com a proposta no valor de R$ 715,00 (setecentos e quinze 
reais);

LOTE 11 - Nenhuma proposta foi ofertada;

Nos lotes 08 e 11 não houve interessados, e os mesmos 
serão levados a novo leilão.

DOURADOS/MS, 25 DE MARÇO DE 2003.

JOSÉ LAERTE CECILIO TETILA
Prefeito Municipal

Extrato do 2o Termo Aditivo ao Contrato n.º 001/2001 
com a Empresa CN & A Consultoria Ltda.

Partes:
Município de Dourados
CN & A Consultoria Ltda.
Processo: Dispensa de Licitação.
Objeto: Prorrogação do prazo do contrato em vigência para 

mais 12 (doze) meses e reajuste de R$ 9.360,00 ao valor inicial 
do contrato. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores.

Data de Assinatura: 02 de fevereiro de 2003.

Secretaria Municipal de Fazenda

Extrato

A Secretaria Municipal de Saúde  vem a 
público esclarecer à população usuária do Sistema 
Único de Saúde (SUS) sobre a mudança de local 
do atendimento médico especializado do Pronto 
Atendimento Médico, (PAM), para o Hospital 
Universitário (HU).
      

1. Não é verdade que o PAM, localizado na 
Vila Industrial, será desativado.

2. Visando melhor atendimento aos usuários, 
a partir de terça-feira (01/04), as consultas 
com médicos especialistas (ortopedista, 
c a r d i o l o g i s t a ,  e n d o c r i n o l o g i s t a ,  
oftalmologista, urologista, gastrologista, 
oncologista e otorrinolaringologista) 
realizados no PAM passarão a ser feitos no 
HU.

3. Para que não seja criado nenhum 
transtorno aos usuários dos serviços de 
especialidades do PAM, a prefeitura já 
providenciou ônibus coletivo que sai do 
Transbordo a cada 20 minutos segue em 
direção ao Jardim Flórida, indo até o HU.

4. O plantão do Pronto Atendimento Médico, 
que funciona das 18h às 24h, continua 
sendo prestado no PAM.

5. Serviços de Raio-X, fisioterapia e 
programas de “Tabaco e fatores de risco”, 
“Diabete e hipertensão”, “DST- Aids” 
também continuam no PAM.

Takeshi Matsubara

NOTA DE ESCLARECIMENTO
PAM


