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Campanha contra Aids
é realizada na praça
Com a finalidade de
conscientizar a população
sobre a importância da
prevenção contra a Aids,
uma equipe de enfermeiros e
profissionais da Prefeitura
de Dourados promoveu,
durante todo o dia de ontem,
na Praça Antônio João, uma
c a m p a n h a
d e
conscientização sobre a
doença.
Durante a campanha
também foram realizados
exames de sangue para
diagnóstico de Aids,
gratuitamente. Ontem, a
Secretaria Municipal de
S a ú d e P ú b l i c a
disponibilizou um local
junto ao prédio instalado na
Praça Antônio João para a
realização desse tipo de
exame, que garante a
privacidade das pessoas.
A coordenadora
Municipal do Programa
DST/Aids, Vânia Assad,
informou que além da
panfletagem, a equipe
distribuiu preservativos e
conversou com as pessoas
que passavam pela Praça
Antônio João, explicando a
importância da realização
do exame para detectar ou

Equipe explica a importância da realização
do exame que pode detectar o vírus do HIV
não o vírus do HIV.
Na Praça Antônio João, a
campanha estendeu-se até
às 17h e dezenas de pessoas
realizaram o exame de
testagem, gratuitamente,
que também pode ser feito
no Centro de Testagem e
Acompanhamento do
Programa DST/Aids da
Prefeitura, localizado anexo
ao Pronto Atendimento
Médico – PAM.
Tendo como tema Fique
Sabendo, a campanha
também está sendo feita em

outdoors e nos meios de
Comunicação pelo
Ministério da Saúde.
“Nosso objetivo é
conscientizar a população
da importância de realizar o
exame de testagem para que,
no caso de constatação de
soropositivos, realizarmos o
encaminhamento necessário
para o tratamento da
doença”, destaca Vânia.
Ela explicou que a
campanha está sendo
direcionada a todas as
pessoas, sem distinções,

mas o reforço pela
prevenção deve ser
direcionado aos homens e
jovens, que pesquisas
detectaram serem os mais
afetados pelo vírus do HIV
pela falta do uso de
preservativos.
Vânia destacou ainda
que o diálogo entre pais e
filhos é muito importante
para se prevenir a doença,
uma vez que os jovens estão
iniciando a vida sexual mais
cedo e por isso os cuidados
devem ser redobrados para
evitar a contaminação pelo
vírus e também evitar
doenças sexualmente
transmissíveis.
Em Dourados, o Centro
d e Te s t a g e m e
Acompanhamento – CTA,
recebeu elogios do
Ministério da Saúde pelo
trabalho que vem
desenvolvendo, tanto nas
campanhas preventivas,
como na assistência aos
soropositivos, com o
fornecimento de medicação,
consultas médicas,
tratamento odontológico e
testagens diariamente, com
a preservação da identidade
dos pacientes.
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Outros Atos
Edital
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidenta do Conselho Municipal de Proteção e Defesa
do Consumidor- COMDECON, usando de suas atribuições
legais e regimentais, convoca conselheiros e conselheiras para
a reunião ordinária a realizar-se no dia 05 de dezembro de
2003, em primeira convocação, às 8 h. e 30 min. (oito horas e
trinta minutos) e em segunda convocação, às 9:00 h., (nove
horas), na Casa dos Conselhos, com a seguinte pauta:

CONVOCAÇÃO 008/03 CMAS
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
- CMAS, de acordo com as Normas Regimentais, convoca
vossa senhoria para uma Reunião Extraordinária, a realizar-se
no dia 02 de dezembro de 2003, às 16:00h, na Sala de Reuniões
da Casa dos Conselhos, sito na Rua Joaquim Teixeira Alves,
1568 – Fundos, tendo como pauta a seguinte matéria:
. Inscrição e Renovação de Inscrição das Instituições não-

a-) Informes,
b-) Prestação de contas do Fundo Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor,
c-) Autorização para compra de equipamentos,
d-) Relatório das atividades do PROCON/2003.
Dourados, 24 de Novembro de 2003.
Odila Schwingel Lange
Presidenta do COMDECON

governamentais (exercício 2003/2004);
. Ofícios e informes.
Certo de contar com vossa presença, antecipamos
agradecimentos.
João Pinheiro Filho
Presidente do CMAS Dourados

Atas
ATA Nº 012 COMDAM
Aos 27 de outubro de (2003) dois mil e três, SegundaFeira, as 16:00 horas, estiveram reunidos ordinariamente na
sala de reuniões do IPLAN, a rua Oliveira Marques, 558,
Dourados-MS, os membros do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente – COMDAM.
Antes da leitura da ATA da Reunião Ordinária de
25/09/2003, foi sugerido através do Presidente do
COMDAM que, doravante, a ATA deveria ser enviada pela
Assistência Administrativa aos membros do COMDAM por
correio eletrônico, junto com o convite para Reunião
Ordinária de cada mês. Acatada a sugestão do Presidente pelo
Conselho e aprovada a ATA nº 011, da Reunião Ordinária de
25/09/2003, houve a análise das correspondências emitidas e
recebidas pelo COMDAM, sendo elas: Emitidas: Do
COMDAM para o IPLAN solicitando o Plano de Ação
referentes às questões no município e a lista dos Processos
que foram emitidas certidão ambiental. Recebidas: da Salvar
referente a pedido de substituição do Titular da Instituição
Dirney de Lucca Peres por Marcos Duarte; da UDAM,
referente à substituição dos titulares e suplentes Marcos
Duarte e Francisco de Almeida Prado Júnior por Altemir
Mateus dos Santos como titular e Marcos Antônio Billy como
suplente; do IPLAN: em resposta ao ofício pedindo o plano de
ação e a lista dos processos em que foram emitidas Licenças
ambientais. Após a análise das correspondências emitidas e
recebidas pelo COMDAM, decidiu-se oficializar o Diretor
Presidente do IPLAN solicitando resposta ao Ofício n.º
087/03 procedente da SALVAR e requerendo mais detalhes
sobre as ações relacionadas no Ofício n.º 295/03/IPLAN,
encaminhado ao COMDAM. Reiterou-se também a
necessidade da Câmara Técnica para Análise de Processos
tomar conhecimento, através de mídia eletrônica, de todos os
processos de licença ambiental que tramitam pelo IPLAN e
após conhecimento, se achar necessário, a Câmara Técnica

poderá pedir vistas ao processo. Prosseguindo a reunião foi
apresentado ao Conselho o Ofício procedente do IPLAN para
o COMDAM, que trata sobre esclarecimentos referentes ao
Convênio entre o IPLAN e a SEMA/IMAP para o
Licenciamento Ambiental no Município de Dourados.
Ficaram cientes os conselheiros que foi enviada pela
SEMA/IMAP uma proposta de Termo de Cooperação
Técnica ao IPLAN, e que o IPLAN elaborou uma contra
proposta para SEMA/IMAP. Decidiu-se então oficializar o
IPLAN para que encaminhe ao COMDAM cópias das
minutas das propostas elaboradas pela SEMA/IMAP e pelo
IPLAN. Seguindo o expediente, o Presidente do COMDAM
decidiu pela criação de uma Comissão para Análise da
Documentação Exigida para o Licenciamento Ambiental,
que será formada pelos seguintes membros: Raimundo da
Costa Nery (IPLAN), Marcos Duarte (SALVAR), Sylvia
Teresa R. Toledo(SALVAR) e como Coordenador Carlos
Raseira Neto (AEAD). Ao abordar, na ordem do dia, o
assunto referente à Conferência Municipal do Meio
Ambiente, o Diretor Presidente do IPLAN, Mário Cezar
Tompes da Silva, entregou em mãos ao Presidente do
COMDAM os relatórios com as diretrizes propostas pelos
diversos grupos temáticos reunidos na I Conferência
Municipal do Meio Ambiente no Município de Dourados e
esclareceu que várias medidas já podem começar a serem
tomadas, em parceria com o COMDAM, para atender as
diretrizes propostas na Conferência Municipal. Diante do
esclarecimento do Diretor Presidente do IPLAN, o Presidente
do COMDAM decidiu pela criação de Câmara Técnica para
Análise das Diretrizes Propostas na I Conferência Municipal
do Meio Ambiente de Dourados-MS, e foram escolhidos os
seguintes membros para partiparem: Lincoln Fernandes
(IBAMA), Paulo Eduardo Degrande (UFMS), Ana Luiza de
Ávila Lacerda (IPLAN), Carlos Raseira Neto (AEAD), Paula
Pinheiro Padovese Peixoto (UFMS) e como Coordenador
Ilson Osório (SEICTUR). Entrando em assuntos gerais, o
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conselheiro Marcos Duarte questionou que um item
obrigatório para participação de licitações no município
deveria ser a licença ambiental e questionou também a
licitação para implantação do Aterro Sanitário. Em comum
acordo o Conselho resolveu então convocar uma Reunião
Extraordinária para o dia 31/10/2003 às 16:00 horas, com a
participação da SEMSUR; e da Promotoria do Meio
Ambiente e com do Diretor Presidente do IPLAN, quando
será discutido o assunto. Estiveram presentes na reunião 10
membros Titulares e 6 Membros Suplentes, e nada mais
havendo a relatar, a reunião foi encerrada e eu Ricardo
Delessandro de Carvalho, Secretário do Conselho, lavrei a
presente ata que após lida e aprovada pelo conselho, vai
assinada por mim e pelo presidente.
Humberto Dauber
Presidente do COMDAM
Ricardo Delessandro de Carvalho
Secretário do COMDAM
ATA Nº 013 COMDAM
Aos 31 de outubro de (2003) dois mil e três, Sexta-Feira,
as 16:00 horas, estiveram reunidos Extraordinariamente na
sala de reuniões do IPLAN, a rua Oliveira Marques, 558,
Dourados-MS, os membros do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente – COMDAM. O Presidente do
COMDAM abriu a Reunião Extraordinária para discussão do
processo de licitação referente à contratação de empresa para
execução de serviços de coleta e transporte de resíduos
sólidos, serviços correlatos e destinação final, além de toda
problemática do lixo no município de Dourados. Marcos
Duarte (SALVAR) expôs que faltava clareza no Edital,
principalmente quanto ao destino final de serviços correlatos
e questionou também o Item I, os prazos na pág. 23, o anexo
V, o item 1.2.7, o item 2 e a produção de lixo mencionada no
Edital. Após algumas considerações do Superintendente de
Meio Ambiente do IPLAN Raimundo da Costa Nery e da
Geógrafa Sylvia Teresa Rocha (SALVAR), o Diretor
Presidente do IPLAN, Mário Cezar Tompes da Silva,
explanou que a Prefeitura Municipal de Dourados tem o
compromisso de implantar o Aterro Sanitário em Dourados,
porém o Edital do Aterro Sanitário está na dependência de
Levantamento Arqueológico exigido pela SEMA para
aprovação. Dr. José Antônio Alencar, Promotor do Meio
Ambiente, abriu seu discurso afirmando que não aceitaria
imposições ao Ministério Público, que não tem vinculação
com nenhum partido político e também não é de seu interesse
prejudicar o Município de Dourados, devendo apenas
obediência a Lei e a sua consciência. O Promotor citou o
Termo de Compromisso de Ajustamento e Conduta referente
ao Lixão de Dourados que deveria ter sido atendido há 18
meses nos seguintes requisitos: cobertura da área e
transferência do local do Lixão. Dr. Alencar lamentou que a
Prefeitura não tivesse enviado em tempo hábil ao Ministério
Público requerimento de prazo para cumprir as condições do
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta,
reconheceu também a dificuldade da desapropriação da área
para implantação do Aterro Sanitário por problemas jurídicos
e comunicou aos participantes da reunião que decidiu o
seguinte: notificará o município no prazo de 10 dias para o
pagamento da multa do Termo de Ajustamento e Conduta e

Ingressará em juízo com Ação Cível Pública para interdição
de Lixão de Dourados pelo não cumprimento do Termo de
Ajustamento e Conduta. Laércio Arruda (SEMSUR)
argumentou a dificuldade do município para obtenção da área
para o aterro sanitário que se estende a dois anos e meio.
Mario Cezar Tompes da Silva (IPLAN), diante do
pronunciamento do Promotor esclareceu que a Prefeitura não
estava inerte perante o Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta e que várias providências haviam
sido tomadas, sendo elas: cercamento da área do lixão;
retirada dos indígenas da área; colocação de vigias na área do
lixão; depósito de R$ 250.000,00 para desapropriação da área
para implantação do aterro sanitário e investimento para
elaboração do projeto do novo aterro sanitário. Sylvia
Theresa Rocha (SALVAR) reiterou a obscuridade do Edital
de Licitação. José Ciro Teixeira (SEMFA), esclareceu que
não haveria possibilidade de reformulação do Edital de
Licitação. Humberto Dauber (AEAGRAN), Presidente do
COMDAM, sugeriu que maiores detalhes que não ficaram
claros no edital deveriam ser esclarecidos no contrato com a
empresa que ganhou a licitação. Lincoln Fernandes
(IBAMA), demonstrou sua preocupação com a possibilidade
de interdição do lixão, já que a cidade não dispunha de
alternativa no momento. Paulo Eduardo Degrande (UFMS)
solicitou a instalação de Câmara Técnica para Resíduos
Sólidos. Dr. Alaércio Abrahão Santos (SEMFA) também
externou sua preocupação com a possibilidade de interdição
do lixão de Dourados, questionou como ficaria a situação da
população do Município e solicitou ao Promotor que
aceitasse um pedido de postergação para o Termo de Ajuste.
Em resposta ao Secretário de Fazenda o Promotor
argumentou que seria mais conveniente ajuizar a ação e
através de Audiência formalizar o acordo. Dr Alaércio
Abrahão Santos (SEMFA), reiterou o pedido de apoio ao
Ministério Público. Dr. José Antônio Alencar (Promotor)
explicou que para o início da implantação do Aterro Sanitário
o problema não era a desapropriação da área, já que a sentença
atual é favorável ao município, e sim a Licença Ambiental da
SEMA. Mário César Tompes (IPLAN) concluiu então que
com a emissão de posse da área e o aterro sanitário licitado já
poderia então começar a viabilização da obra e reiterou o
pedido para que o Promotor aceitasse o pedido de prazo para o
Termo de Ajuste. O Promotor manteve sua decisão de fazer o
acordo judicialmente. Por fim o Presidente do COMDAM
solicitou ao Presidente do IPLAN que a licitação fosse feita
no prazo mais curto possível, ainda este ano, para que a
população em geral não fosse prejudicada com a interdição do
Lixão de Dourados. Estiveram presentes na reunião 12
membros Titulares e 5 Membros Suplentes também
estiveram presentes na reunião: o Secretário de Serviços
Urbanos : Laércio Arruda; Diretor Presidente do IPLAN :
Mário César Tompes da Silva; José Ciro Teixeira (SEMFA);
Dr. José Antonio Alencar: Promotor do Meio Ambiente e do
Dr. Alaércio Abrahão dos Santos, Secretário Municipal de
Fazenda:, e nada mais havendo a relatar, a reunião foi
encerrada e eu Ricardo Delessandro de Carvalho, Secretário
do Conselho, lavrei a presente ata que após lida e aprovada
pelo conselho, vai assinada por mim e pelo presidente.
Humberto Dauber
Presidente do COMDAM
Ricardo Delessandro de Carvalho
Secretário do COMDAM

