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A Câmara Municipal de Guaranésia, através 
do sério trabalho de sua Mesa Diretora e de to-
dos os vereadores administrou seu orçamento no 
ano de 2013 de modo que pode ao final do ano fa-
zer uma devolução em torno de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) ao município de Guarané-
sia decorrentes de recursos recebidos para suas 
despesas anuais. A primeira parcela deste valor de 
R$ 450.00,00 (quatrocentos e cinquenta mil re-
ais) foi devolvida no dia 10/12 e a segunda parce-
la, estimada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil re-
ais), será devolvida no fim de dezembro, após o 
cumprimento das obrigações orçamentárias do le-
gislativo, totalizando assim a devolução de meio 
milhão. Tal quantia chegou em boa hora à Prefei-
tura, pois contribuíra com o pagamento do 13º sa-
lário dos servidores e reforçará significadamen-
te seu caixa.

CÂMARA DEVOLVE 
R$ 450.000,00 À 

PREFEITURA
(2ª parcela será devolvida no fim de 
dezembro e acumulará meio milhão 

devolvido ao município)

DOAÇÃO DE TERRENOS NO 
DISTRITO INDUSTRIAL

 Cerimônia de entregue dos terrenos  que contou com a presença dos vereadores                                          

Vista 
parcial do 
local onde 
os lotes 
estão 
sendo           
doados

Foram aprovados 
pela Câmara no mês de 
setembro, 9 (nove) proje-
tos de lei que autorizam  a 
desafetação e doação com 
encargos de áreas especí-
ficas no Distrito Industrial 
Werther Pereira Dias, onde 
se localizam as indústrias 
têxteis da cidade, visando 
a instalação de empresas no referido local.

As empresas que foram beneficiadas com as doa-
ções dos terrenos já existem no município e em sua maio-
ria visam a expansão de seus negócios e o consequente 
aumento de vagas de emprego. 

Toda a documentação necessária para que as em-

presas recebessem as doações foi analisada rigorosa-
mente pelos vereadores.

No uso da palavra os vereadores discorreram so-
bre a importância de propiciar a doação de terrenos para 
empresários guaranesianos que queiram expandir seus 
negócios, pois esta é uma maneira de fomentar o desen-
volvimento da cidade e a geração de renda. 

As empresas que receberam os lotes foram as se-
guintes: Luciano Aparecido Nogueira ME, MC Estamparia 
Ltda, José Carlos David ME, Indústria Têxtil CCA Estam-
paria Ltda, Ronaldo Júnior Vieira e Cia Ltda, Sebastião 
Donizeti Ferreira ME, Carmo Silvério Filho ME, Maria das 
Graças Avellar Silva ME e Dirce Aparecida de Souza Tei-
xeira ME.



cia
no

ma
ge

nta
am

ar
elo

pr
eto

Guaranésia, dezembro de 20132
pág

Guaranésia
orgulho da sua gente, orgulho de Minas

orgulho da sua gente, orgulho de Minas

www.camaraguaranesia.mg.gov.br

Câmara Municipal

EXPEDIENTE

Informativo da 
Câmara Municipal de Guaranésia

Endereço: Praça Dona Sinhá, 269 - Centro 
Guaranésia-MG -  CEP: 37810-000

telefones: 3555-3507 / 3555-3508 - 
fax: 3555-1349

CNPJ: 04.223.080/0001-03
email: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

Gráfica e Impressão:
Editora Vieira Ltda ME

Endereço: Av. Conde Rib. do Valle, 1278 
Guaxupé-MG

Telefone: Tel: 3551-1353 e 3551-0390
CNPJ: 07.659.883/0001-95

email:correiosudoeste@uol.com.br

Jornalista Responsável: 
Lucinéia Vieira Escarassati MTB 10069-JP

Tiragem: 7.000 exemplares
Distribuição: Gratuita

Os Vereadores, juntamente 
com o Prefeito e Vice Prefeito Muini-
cpal estiveram no mês de setembro 
visitando as instalações da empre-
sa Siac do Brasil. A visita teve como 
objetivo possibilitar a todos que co-
nhecessem melhor a estrutura da 
empresa e o terreno que a mesma 
estava pleiteando para se expandir, 
pois tramitava na Câmara o projeto 
de lei nº 40, que visava a doação de 
uma área de 27.000 metros quadra-
dos à referida empresa. 

A Siac hoje faz parte de um 
grupo de empresas norte america-
no denominado IES (International 
Equipment Solutions), que vem 
expandindo suas atividades em 
Guaranésia com o crescimento da 
Siac e a vinda de outra empresa, a 
Paladin, que gerará 150 novos em-
pregos e terá um faturamento de 
R$ 72.000.000,00 (setenta e dois 
milhões de reais), segundo dados 
fornecidos pelo Executivo Munici-
pal. Cogita-se ainda a vinda de mais 
uma empresa do grupo para Gua-
ranésia.

As comissões permanentes da 
Câmara analisaram e deram pare-
cer sobre o projeto que colocado 
em votação, foi aprovado pelos ve-
readores.

SIAC REQUER 
EXPANSÃO 
DE ÁREA

LEI ORÇAMENTÁRIA É 
APROVADA COM EMENDAS

A Câmara Municipal aprovou 
no dia 03/12 a Lei Orçamentária 
para o ano de 2014 e o Plano Plu-
rianual (PPA) que tem sua vigên-
cia de 2014 a 2017.

De acordo com o projeto o 
orçamento do município previsto 
para 2014 é no montante de R$ 
38.841.900,00 (trinta e oito mi-
lhões, oitocentos e quarenta e um 
mil e novecentos reais).

Através de apresentação de 
emendas os vereadores sugeriram 
para o orçamento e para o PPA 
a implantação e manutenção de 
Guarda Municipal, recursos para a 
realização de rodeio e da FEMG, 
subvenção para a Associação dos 

Bombeiros Civil e Socorristas de 
Guaranésia,, aumento no valor da 
subvenções para ACIGUA, APAE, 
AFETO, Teatro Experimental de 
Guaranésia, Associação Art e Vida 
de Capoeira, Associação Fios da 
Terra e Associação Folclórica de 

Santos Reis; recursos para a reali-
zação da Marcha para Jesus, verba 
para Encontro de Folia de Reis, re-
cursos para a realização do trans-
porte intermunicipal de estudantes, 
aumento da contribuição para os 
Hospitais do Câncer de Barretos 
e Passos e para a Associação dos 
Artesãos Produtores Caseiros e 
verba para Escola de Samba e a 
ampliação da licença maternidade 
de 4 para 6 meses para as servido-
ras públicas municipais.

Foi também diminuído o per-
centual de 15% para 10% de li-
mite para que o Executivo possa 
suplementar sem autorização le-
gislativa.

CÂMARA APROVA 2 VAGAS 
PARA PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA

A Câmara Municipal aprovou no mês de outubro a criação de duas 
vagas para profissionais de Educação Física. Tais profissionais atuarão 
no Departamento de Esporte e Lazer. De acordo com o projeto, os pro-
fessores serão utilizados para ministrar aulas de diversas modalidades 
esportivas, atuar nas quadras poliesportivas, academias ao ar livre e 
áreas de lazer e também auxiliar nas atividades e campeonatos previs-
tos no cronograma esportivo do Departamento.

Visando atuar no aces-
so às informações aos usu-
ários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), para que es-
tes tenham condições de 
reivindicar seus direitos e 
ainda assegurar a integra-
lidade e intersetorialidade 
das ações de saúde no mu-
nicípio, a Câmara Municipal 
aprovou a criação de uma 
vaga de assistente social 
para trabalhar no Departa-
mento de Saúde. Até então 
o município possuía somen-
te duas assistentes sociais 
que são lotadas no Depar-
tamento de Assistência So-
cial, necessitando de profis-
sional desta área para atuar 
na saúde.

VAGA PARA 
ASSISTENTE 

SOCIAL

Quadra da COHAB onde as aulas poderão ser dadas
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MAPA DAS ESTRADAS 
RURAIS FOI ATUALIZADO

Antigo mapa

Atendendo a um pedido dos 
vereadores, a Prefeitura encami-
nhou no mês de outubro, o proje-
to de lei nº 45 que altera o mapa 
e relação descritiva das rodovias 
atualizando as mesmas para que 
o município possa realizar a ma-
nutenção das estradas vicinais e 
secundárias por onde trafegam 
a nossa produção agrícola bem 
como o transporte escolar.

 O mapa de estradas da Pre-
feitura era de 1978, tinha 35 anos, 
e não estava adequado à reali-

dade, sendo que, a maioria das 
estradas criadas após esta data, 
não estavam contempladas, não 
havendo assim a possibilidade do 
município zelar pelas mesmas. 

Com a aprovação deste pro-
jeto pelos vereadores a Prefeitura 
passará a ter respaldo legal para 
cuidar destas estradas melhoran-
do as mesmas e facilitando a es-
coação da produção agrícola do 
município e trazendo mais segu-
rança aos alunos da zona rural no 
transporte escolar. 

SEGURANÇA PÚBLICA NA PRATINHA

Reunião foi realizada na Escola Estadual Geraldo Ribeiro Dias (foto: David Franco)

A Câmara Municipal esteve, representa-
da por alguns Vereadores, em reunião no dia 
04/10 no Distrito de Santa Cruz da Prata. O 
assunto reivindicado pelos moradores era no 
tocante à segurança pública. Estiveram pre-
sentes o Prefeito Municipal, representantes do 
Conselho de Segurança Pública (CONSEP) e 
a Polícia Militar. Na reunião foi demonstrado 
pelo Sargento Godoy dados estatísticos so-
bre a segurança no Distrito. O Prefeito Muni-
cipal se comprometeu em apoiar as iniciativas 
da Polícia Militar na Pratinha e agradeceu os 
vereadores pelo apoio.

REUNIÃO SOBRE O 
PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO

Aconteceu no dia 09/10, 
quarta feira, no Plenário da Câ-
mara Municipal reunião entre os 
Vereadores e os servidores da 
Prefeitura responsáveis pela ela-
boração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB). A 
reunião foi solicitada pela chefe 
do Departamento de Meio Am-
biente da Prefeitura, Nádia Cris-
tina Pires Nadaleti. Participaram 
também pela Prefeitura a Sra. 
Ana Paula da Silva Morais do 
Departamento de Patrimônio e 
Leandro Andrade do Centro de 
Processamento de Dados. 

O Plano Municipal de Sa-
neamento Básico surgiu através 
da publicação da Lei 11.445/07 e 
diz que todas as prefeituras têm 
obrigação de elaborá-lo, sendo 
este condição para que elas pos-
sam receber recursos federais 
para projetos de saneamento 
básico a partir do ano que vem.

O saneamento básico é um 
conjunto dos serviços de abaste-
cimento de água potável, esgota-
mento sanitário, manejo de resídu-
os sólidos e drenagem e manejo 
das águas pluviais urbanas.

Este Plano, após aprova-
do, torna-se instrumento es-
tratégico de planejamento e de 
gestão participativa e deve ser 
elaborado pelos técnicos da 
Prefeitura com o apoio da so-
ciedade, devendo também ser 
aprovado em Audiência Pública 
onde serão discutidas as pro-
postas e apresentadas suges-
tões para melhoria do sanea-
mento básico na cidade, distrito 
e zona rural. 

Após estas discussões com 
a comunidade, o PMSB deve ser 
apreciado pelos vereadores e 
aprovado pela Câmara Munici-
pal, motivo pelo qual aconteceu 
esta reunião onde todos pude-
ram esclarecer suas dúvidas so-
bre o tema.
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UTILIDADE PÚBLICA PARA ASSOCIAÇÃO 
DE BOMBEIROS É APROVADA

Incêndio ocorrido em Nov/13 em residência no centro da cidade

A Câmara Municipal aprovou 
no mês de dezembro projeto de 
lei que concede Utilidade Pública 
Municipal à Associação dos Bom-
beiros Civis e Socorristas de Gua-
ranésia.

A associação já possui dois 
anos de efetivos serviços presta-
dos ao município, esta com toda 
a documentação em dia e ao lon-
go destes dois anos colaborou no 
combate aos incêndios ocorridos 
na cidade, cumprindo assim os 
requisitos necessários para a con-
cessão de tal utilidade pública.

Somado a isto, na votação 
da lei orçamentária para o ano 
de 2014, foi sugerido através de 
emenda parlamentar uma subven-
ção à associação dos bombeiros 
para que os mesmos possam me-
lhorar as condições dos serviços 
prestados, adquirindo mais equi-
pamentos de proteção individual, 

capacitando mais socorristas e 
podendo ter uma sede fixa para o 
funcionamento da associação.  

Durante a votação do projeto 
foi ressaltada pelos vereadores a 
importância de se ter uma associa-
ção deste tipo ativa no município 
que pode auxiliar no combate aos 
incêndios enquanto o socorro dos 
bombeiros militares não chega, 
tendo em vista que hoje o Corpo 
de Bombeiros Militar mais próximo 
à Guaranésia está localizado em 
São Sebastião do Paraíso, distante 
70 km, existindo a possibilidade de 
se instalar uma unidade em Gua-
xupé.

É válido lembrar que nestes 
últimos anos ocorreram incêndios 
em dois depósitos de indústrias 
têxteis da cidade e numa residên-
cia na área central da cidade que 
contaram com o apoio dos bombei-
ros civis.     

VEREADORES ANALISAM NOVOS PROJETOS DE DOAÇÃO DE TERRENOS
A Câmara Municipal recebeu 

no dia 03/12 mais dez projetos 
que visam a desafetação e doa-
ção com encargos de áreas es-
pecíficas sendo 3 lotes no Distrito 
Industrial Werther Pereira Dias e 
7 lotes no novo parque industrial 
às margens da BR 491. Tais doa-
ções, assim como as já aprovadas 
pelos vereadores em setembro, 
têm o objetivo de expansão e ou 
instalação industrial com a fina-
lidade de gerar mais emprego e 
renda para a cidade.

Toda a documentação perti-
nente aos projetos de doação, vêm 
sendo analisada criteriosamente pe-
los vereadores, que fiscalizam se os 
requisitos estão sendo cumpridos, 
como por exemplo, a obrigatorieda-
des de que 80% da mão de obra seja 
destinada à cidadãos guaranesianos 
e que o emplacamento da frota de 
veículos da empresa  seja feito na ci-

dade e outros mais previstos na Lei 
Municipal nº 1605.

Até o fechamento da edição 
deste informativo, que aconteceu 
no dia 13/12 os projetos não foram 
ainda votados, mais seriam ainda 
apreciados em reunião convocada 
para o dia 17/12.

Os projetos apresentados 
dizem respeito às seguintes em-
presas: Antonio Carlos Avellar ME 
(tecelagem de fios de algodão); 
Sérgio Ananias da Silva ME (co-
mércio atacadista de resíduos 
de papel e papelão); Ademir Pe-
laquim Silva ME (fabricação de 
produtos para artefatos têxteis);  
FASE: Fabricação e Serviços Es-
peciais Ltda (indústria de artigos 
de serralheria, embalagens e es-
truturas metálicas); Mário de Frei-
tas Eiras Garcia ME (empresa de 
torrefação e moagem de café); 
PHM Ferramentaria e Usinagem 

(empresa de serviço de usinagem, 
tornearia e solda); Concrelongo 
Serviços de Concretagem Ltda (in-
dústria de fabricação de concreto 
usinado); Ciuffi Transporte e Turis-
mo Ltda (empresa de serviço de 

transporte e turismo de pessoal); 
Têxtil Guaranésia Ltda EPP (in-
dústria de fabricação de pano de 
prato) e Teixeira Têxtil Ltda( indús-
tria de fabricação de fios cardados 
e tecidos).  


