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morador no Jardim Santa Maria, Com a entrega, na manhã desta 
disse que, em 30 anos que reside terça-feira, de 15 novos veículos, 
em Dourados, nunca viu nada igual duas caminhonetes e quatro 
e, emocionado, disse que é motocicletas, a Prefeitura de 
maravilhoso ter um prefeito que Dourados passa a contar com a 
sabe onde aplicar o dinheiro maior frota motorizada de sua 
público. “A gente viu muita coisa história. E tudo feito de forma 
errada esses anos todos e agora transparente, para modernizar a 
estamos tendo transparência”, máquina pública e prestar cada vez 
afirmou “seo” Augustinho.mais serviços de qualidade à 

Outro elogio em relação à população douradense.
transparência da administração do O prefeito Laerte Tetila (PT) 
prefeito Laerte Tetila foi feito por acompanhou uma carreata de 
José Moreira. “Nunca se viu isso apresentação dos novos veículos, 
aqui. É bom mostrar o que se está adquiridos com recursos próprios, 
fazendo com o dinheiro público e a para atender a comunidade nos 
população sabe que o Tetila pegou mais diversos setores. Foram 
a Prefeitura sucateada”, ressaltou adquiridos da Fiat Automóveis 
“seo” Moreira, que passara pela Gran Dourados, 12 automóveis 
Praça Antônio João, onde os Fiat/Mille Fire quatro portas e três 
veículos novos ficaram expostos p ick-ups  F ia t /St rada  F i re ,  
durante todo o dia.D o u r a d o s .  N o  i n í c i o  d a  Santos. Além desses veículos, a destinados aos diversos setores da 

Para o prefeito Laerte Tetila, a administração do prefeito Laerte Prefeitura somou, aos 120 Administração Municipal.
própria recuperação da cidade Tetila a Prefeitura contava apenas c o m p u t a d o r e s  a d q u i r i d o s  Tetila entregou ainda, nesta 
passa pelo entendimento da com 20 veículos, a maioria anteriormente, mais 43 unidades, t e r ç a - f e i r a ,  m a i s  d u a s  
população, que sabe como sucateados e que tiveram que ser acompanhadas de gabinetes outros caminhonetes Ford/Ranger,  
Dourados estava antes dele r e fo rmados  pa ra  pode rem equipamentos de informática, num adquiridas com recursos da Cosip, 
assumir a Prefeitura. “Agora, continuar rodando. “Com essa custo de R$ 215 mil, repassados para o setor de iluminação pública 
estamos dando a nossa arrancada frota, estamos dando um salto de pelo Programa Nacional de Apoio da Secretaria Municipal de 
pelo desenvolvimento de nossa qualidade na forma de administrar à Gestão Administrativa e Fiscal Serviços Urbanos e quatro 
cidade, com transparência, onde os um município da grandeza e dos Municípios Brasileiros – motocicletas, que atenderão a 
moradores podem acompanhar perspect iva de futuro que PNAFM, um programa do Secretaria Municipal de Saúde 
nossos trabalhos. A cada dia que Dourados tem”, afirmou o Governo Federal que contempla os Pública.
passa, caminhamos a passo largo prefeito. municípios cuja administração é Com esses novos veículos, os 
para promover mais melhorias que “Estamos realizando um fe i ta  com t ransparência  e  1 5  a u t o m ó v e i s  G M / C e l t a  
nosso povo merece”, destacou o trabalho de moralização da competência.adquiridos no mês passado; um 
prefeito, ao receber as chaves da máquina pública e por isso caminhão guindaste; 11 caminhões 
direção da Fiat Automóveis Gran apresentamos esses veículos para a APROVAÇÃOe máquinas pesadas; 10 novas 
Dourados. A apresentação dos população saber onde está sendo A apresentação dos novos ambulâncias e outros veículos 
novos veículos à comunidade foi utilizado o dinheiro público. veículos à comunidade provocou adquiridos desde o início da 
acompanhada também pelos Atuamos com transparência e os reações favoráveis de pessoas da administração do prefeito Laerte 
v e r e a d o r e s  R i b e i r o  A r c e ,  douradenses sabem disso”, c o m u n i d a d e  à  f o r m a  d e  Tetila, a frota nova chega a 137 
Margarida Gaigher e  José destacou o secretário Municipal de administrar do prefeito Laerte veículos, circulando todos com a 
Silvestre.Fazenda, Alaércio Abrahão dos Teti la.  Augustinho França,  identificação da Prefeitura de 

Frota já é a maior da
história de Dourados

Com a chegada dos novos veículos, a frota do município 
chega a 137 carros e se torna a maior da história
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Poder ExecutivoPoder Executivo
Decreto

Republica-se por incorreção
Parágrafo único: A movimentação a que se refere este artigo inclui o 

DECRETO Nº 1996, DE 16 DE JULHO DE 2003 Fundef.

“Autoriza Servidores do Poder Executivo Municipal a Movimentarem Artigo 2º - Exclusivamente para o Fundo Municipal de Saúde, ficam 
as Contas Bancárias do Município”. autorizados movimentarem as contas bancarias do município, inclusive por 

meio eletrônico, os seguintes servidores:
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições - Alaércio Abrahão Santos

que lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, - Maria de Fátima Metelaro
- Milton Cassuci Tavares

DECRETA:
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

Artigo 1º - Ficam autorizados a movimentarem as contas bancarias do revogadas as disposições em contrário.
município, inclusive por meio eletrônico, os seguintes servidores:

Dourados (MS), 16 de julho de 2003.
- Alaércio Abrahão Santos
- Angelo Magno Lins do Nascimento José Laerte Cecílio Tetila
- Jorge Rodrigues de Castro Prefeito
- Edilson Wagner Ribeiro
- Leonardo Ayala Morinigo Wilson Valentin Biasotto
- Odilon Dutra da Silva Secretário Municipal de Governo

Licitação
A V I S O objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-

RESULTADO DE LICITAÇÃO Estrutura Urbana.
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 173/2003/CLC/PMD Empresa Vencedora: ESB – ARQUITETURA E ENGENHARIA 

CONVITE N.º 105/2003 LTDA., com valor global da proposta de R$ 20.987,49 (vinte mil novecentos 
e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Municipal de 
Fazenda, por meio da Coordenadoria de Licitações e Compras, torna público Dourados/MS., 22 de julho de 2003.
para conhecimento o resultado do processo supra citado.

Objeto: Contratação empresa para execução de obras de adaptações para JOSÉ CIRO TEIXEIRA
deficientes físicos em diversas Escolas Municipais de Dourados/MS., Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Balancetes



03Diário OficialDOURADOS, MS QUARTA-FEIRA 30 DE JULHO DE 2003

Balancetes



04 Diário Oficial DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA 30 DE JULHO DE 2003

Balancetes



05Diário OficialDOURADOS, MS QUARTA-FEIRA 30 DE JULHO DE 2003

Balancetes



06 Diário Oficial DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA 30 DE JULHO DE 2003

Balancetes


