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"Sociedade exige o recálculo do

precatório da Prodados", diz Tetila
legislação na área da assis

Aproveitando a presença
de algumas autoridades e
funcionários do Banco do

tência social diante de tanta
miséria. "E um absurdo um

Brasil hoje (05.06) pela

país como o Brasil, entre as

manhã durante a solenidade

dez maiores economias do

que marcou a adesão da ins

L.-r

Planeta, ter tanta desigual
dade social".

tituição ao Programa Fome
Zero, o prefeito Laerte Tetila

aproveitou para falar sobre o
absurdo do precatório da

Lembrou que quando
assumiu a cidade sequer
possuía uma secretaria de

. m

Prodados que cobra uma

Assistência Social, relacio

dívida

nando os diversos progra
mas de inclusão social que
vêm sendo promovidos.
Disse que a solução, no
momento, é buscar parceri
as das igrejas, das institui
ções, para se diminuir o
sofrimento do povo,
comentando ainda que a
Prefeitura tem feito parceri

da

Prefeitura

de

Dourados no valor de R$ 10
milhões.

"Enquanto existem insti
tuições sensíveis aos proble
mas sociais como é o caso do

Banco do Brasil, de outro

Tetila, durante evento no Banco do Brasil, aproveita efala
sobre a divida que pode inviabilizar administração

existem aqueles que chega
ram aqui apenas com o

como que com a metade des

para pagar a dívida do INSS,

cachorrinho amarrado à cole-

ses carnes, há 20 anos, che

então

ira, fizeram fortuna e que

gou-se a uma dívida como
essa?", questionou, chaman
do a atenção dos presentes
para a gravidade do proble
ma, lembrando que se a

demais".

as com o Banco do Brasil "e

Disse que a Prefeitura
tem sobrevivido de repasses,

acredito que esta será mais
uma que vai lograr êxito
(...) todas as ações do Poder

rem

cobrar essa

dívida

absurda da Prefeitura, isso é

uma vergonha,nós não pode
mos permitir que isso acon
teça e precisamos do apoio
da sociedade para pedir para
que o Judiciário se digne a

o

cobertor é

curto

mas "as necessidades são
infinitas e o dinheiro finito".

Apesar disso, afirmou que o
intervenção, "vão estar Município vem desenvol
tirando o pão, o alimento de vendo vários projetos, citan
do como exemplo o progra
nossas crianças".
rever o cálculo".
O prefeito disse que hoje ma habitacional que atingiu
Ele citou que neste ano
foram impressos 62 mil car- em dia a Prefeitura aproveita a marca de mil habitações
o dinheiro do IPTU "porque populares. "Quer maior
nês de.IPTU, ao custo apro
o que entra é para pagar o inclusão social do que tirar a
ximado de R$ 60 mil e a des
pesa foi paga pela Caixa INSS, algo em torno de R$ pessoa do brejo?", questio
Econômica. "Não saiu um 600 mil por mês; 60% do nou, lembrando ainda que o
tostão da Prefeitura, então dinheiro do ISS também vão Brasil precisa rever a sua
Prefeitura sofrer realmente a

Prefeitura Mur^icipal de Dourados • Mato Grosso do. Sul.

Advocacia Geral doMunicípio

Agência deComunicação Popular
Rua João Rosa Góes, 395 - Centro

Prefeito
Vceírefeito

:'Secretário Mun.de Governo . .

.

Secretário Mun.de Fazenda

E-mail: aacom@douradQs.ms.QOV.br , ,
CEP.:79.804-902

Exemplar do dia
Exemplar Anterior.
Visite o Diário Oficiai

http:www.dourados.n

Intemftt:

Educar, no Movimento de

Alfabetização de Adultos
(Mova), entre outros.

Takeshi Maisubara

Secretário Mun. deServiços Urbanos ,
Secretário Mun. de Agricultura

Secretária Mun, de AssistSocial, Hab. e Cidadania,,

Fundação tnsthuto dePlan.e Meio Ambiente :
^

Fundação Cultural e deEsporte
Agência deComunicação Popular .

'
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AIaércioAbrahão Santos

Secretárb Mun.de Saúde Pública
Secretária Mun.de Educação

Guarda Municipal

ainda serão realizadas". As

parcerias têm sido o BB

Wilson Valenlin Kasotto

José Marques Luiz

Secretário Mun. de Infra-Eslnitura

0-50:. -^
R$0.60

César José Sena, agradeceu
o prefeito pelas parcerias rea
lizadas "e por aquelas que

Josá l.aerte Gecilio Tebla
Luis Carlos de Arruda Leme
-Edivalde Fransçico Fernandes ,

SecretárioMun, de Administração
SecretárioMun: de Ind-Com. eTurismo

Tabela depreço doDiodourados

O superintendente regio
nal em exercício do BB,

Luiz SeijiTada

Chefiade Gabinete

Fone; {67) 411-7687 / Fax,: 411-7688

Público tem sido feitas no
sacrifício".

Antônio Leopoldo VanSuypene
Mário C.Tompes da SiMa
Guilherme Meldau Neto
Laércio Amida

Huberto N.dos Santos Paschoalick
LediFata

LuízCaríos Ribeiro ,,
Ten. Pedro Alves Ferreira
Raul LIdio Pedroso Verão

José Henrique Marques

