_É_

LIMEIRA DO OESTE
EM DADOS

LIMEIRA DO OESTE

EM

DADOS

Administração:

Elaboração:

Antonio Ferrari
Cloves Benedito Barbosa

Departamento Munitinal de Edutagão e cultura

Setor."

Cultura

-

Mariá Bertnloto tosta

Ano: 1.996

BIOGRAFIA oo

1. °

PREFEITO MUNICIPAL os LIMEIRA D0 OESTE

ANTONIO FERRARI
Nasceu aos O8 de fevereiro de 1.945.

Natural de Votuporanga SP.
Filho de Ernildo Ferrari e Eliza Burachl Ferrari.
É casado com a professora Eunice Maria Simeào Ferrari.
O casal tem três filhos: Josiane, Fabiola e Ernildo Neto.
Desde menino Antonio Ferrari, trabalhou no comércio juntamente
-

com

pais, na cidade de Populina, SP.
Mudou-se para Limeira do Oeste, em 1.972, estabelecendo-se com seu
próprio comércio, um Supermercado.
os seus

_

Exerceu atividades em nossa cidade, tais como: Vice-Presidente da
AACLO, Presidente da Comissão da Paróquia, período em 'que foi edificada a Igreja
São Pedro,
Sempre ao lado dos políticos da nossa região e do Estado de Minas Gerais, tais como; Valdecir Pichioni, Hélio Garcia, Raul Belém, Anderson Adauto,
Romão e outros. Tornou-se Líder Político de nossa Comunidade.
um Prefeito digno e honrado com amor e respeito a essa terra que aprena

'

U.)

deu a amar.

d

VlCE-PREFEI T0

CLUVES BENEDITO BARBOSA
Natural de Indiaporã', nasceu aos 14 dias do mês de dezembro de l.958.
Filho de José Ferreira Barbosa e D. Maria Barbosa.
Casado com Divina das Dores Cunha Barbosa.
Comerciante, proprietário da Loja do Canhoto, móveis e eletrodomésti_

C05.

Ó casal tem três ñlhas: Janayne, Jaquelyne

e

Julyana.

PRESIDENTE DA CÂMARA

APARECIDO BALDAN
natural de Votuporanga. Nasceu em 04 de agosto de 1.949.
É residente no município desde 1.970.
Aparecido Baldan é Líder Comunitário da Fazenda Barreiro.
É casado com Aparecida Baldan e tem 07 filhos. Participou de várias
Audiências em Brasília no Supremo Tribunal Federal, inclusive um encontro com o
Epp-Presidente da República JOSÉ SARNEY, através do Sindicato dos AgricultoÉ

-

res.

Esteve com D. Luciano, Cardeal de Brasília.

Bnldan
pais.

é um

vereador dinâmico. empre voltado aos problemas munici-
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VEREA DOR

ADEMAR DEZANETTE
Data de Nascimento: 18/09/1963.
Natural de Três Fronteiras. Gráu de Instrução: 2." Gráu completo.
Participou¡ de vários encontros politicos da região inclusive do Estado de
Minas (ierais, em Belo Horizonte.
Foi candidato a Vice Prefeito nas eleições de 1.988.
Secretario da AACLO. Associação de Apoio Comunitário de Limeira do
Oeste.

Conseguiu através do Deputado Estadual, João Batista Rodrigues, 100 cobertores. Sementes de algodão. milho e arroz através do SETAS, para os pequenos
produtores rurais, conseguindo também o agrotóxico na Secretaria da Agricultura.
Autor e Diretor de um filme antador. filmado na região de Limeira do Oeste,
com o 'Titulo de Lei do Sertão.
Ademar é um dos idealizadores do projeto do Terminal Boia Fria.
Conseguiu 120 cestas básicas para serem distribuidas às famílias carentes.
por intermédio do Deputado Estadual João Batista Rodrigues.
idealizou a Campanha Pingo de Leite., distribuindo em dias alternados leite
a 100 crianças carentes.
Presidente do Partido PSDB. Secretário da Câmara Muiticipal e relator da
Comissão de Serviços Públicos [Municipais, Transporte e Meio Ambiente.
Relator da Comissão Ed. Cultura e Saúde. Casado com Carlina Brcntan e
pai de Alexandre Brentan Dezanette.

DEPARTAMENTO DE EDUCAQÂO E CULTURA
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VEREADOR

ANTONIO SOARES

n¡ auemóz

Data de Nascimento: 25/09/1947.
Natural do Município de Limeira do Oeste. Tem o 1.” Gráu completo.
Participou de vários encontros políticos, é especialista em assuntos de interesses municipais. É agropecuarista de família tradicional da região. É de muita responsabilidade nos seus negócios, e com sua família.

DEPARTAMENTO DE EDLJÇACÃO E CULTURA
18/01/1993

VEREADOR

BRASULMAR ALVES FRANCO
Nasceu no dia 30/03/53.

Natural de Campina Verde. Grau de instrução Cientifico. Participou como
Membro do Diretório do REL., e vários encontros políticos.
Conhece muitas cidades inclusive trabalhou em Belo Horizonte, e no Rio de
-

Janeiro.

Foi Palestrista do Curso de Noivos na Paróquia de Iturama.
Fez o Curso de Liderança Cristã em Uberaba, é pessoa de profundo conhecimento dos Problemas Regionais, foi Coordenador da Comunidade de S. José numa
gestão de 1 ano e 8 anos como Secretário.
É de família tradicional da região. Exerceu cargo de confiança da Administração Alípio Soares Barbosa.
É casado com a Sra. Helena Maria Franco, tem 3 filhos.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
14/01/93

VEREADOR

.IosÉ CARLOS NOGUEIRA
Natural de Cardoso, S.P.
Data de Nascimento: 05/1 l/ 1964.
Tem o 2.” Gráu completo, e é conhecedor de vários outros Estados. Participou de várias reuniões políticas de nossa região.
É Agropecuarista na Fazenda Barreiro (INCRA).

DEPARTAMEHTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
-

18/01/1993
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VEREA DOR

MOACIR MARTINS DA SILVA

'

Natural de Uberaba.
Nasceu aos 10 de Dezembro de 1959.
Car-sou o 2." Gráu. É pessoa bem informada. Participou de várias reuniões
politicas e é uma pessoa bem vinjada.

Casado, tem uma filha menor Kelen Cristina.
~

DEPARTAMENTO m: EDUCAÇÃO E CULTURA_
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14/01/1993

VEREADOR

NELSON MORAES PESSOA
Natural de Jataí G.0.
-

Data de Nascimento: 20/11/1954.
Cursou até a 8.” Série Ginasial. Participou de vários encontros políticos
regionais e de outros Estados.
Conhece muitos Estados do Brasil. É organizador de festivais de música
Popular e Sertaneja. Cantor e Compositor com a Carteira da Ordem dos Músicos do
Brasil.
É uma pessoa amável e tem muitos amigos e é profundamente conhecedor
dos problemas Municipais.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
18/11/1993

jd.

VEREADOR

PEDRO SOCORRO DO NASCIMENTO
Natural de Sta. Albertina, nasceu aos 23 dias do mês de Novembro de 1965.
É Professor primário e cursa Faculdade de Ciências e Letras de Pereira
Barreto.
Vereador Presidente da Educação, Cultura e Saúde das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Limeira do Oeste.
Presidente da Conferência Vicentina. Membro do movimento de jovens
(JOCLIDO). Pessoa de profundo amor ao Próximo, sensato e de muita responsabilida'

de.

Participou de vários movimentos Religiosos. Faz parte da Corrente
Carismática.

.

Visita constantemente

_

as pessoas

Carentes, levando-lhes conforto

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

irá-za..
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e

fé.

VEREADOR

SÉRGIO ALVES

ousou

Data de Nascimento: 16/03/1961.

Natural de Ituiutaba M.G., casado com Lucélia Oliveira Garcia,
Vitor Oliveira Garcia e Sérgio Alves Garcia Filho.

2

ñlhos,

Curso Técnico em Agropecuária, Presidente do Conselho. Deliberativo
ACAYA TENIS CLUBE 1992 Vice 'Presidente da C.P.l. Comissão Parlamentar de
Inquérito 1994 Indicação Construção da Escola Orlando Ferrari no Córrego Lama
Indicação indicando o nome do Terminal Rodoviário Divino Soares Freita Autor de
19 Requerimentos no periodo de 93 à 95 Presidente da Comissão de Orçamento e
Tomadas de Contas em 93 Presidente da Comissão do Executivo e Administração
Pública quando da elaboração da Lei Orgânica em 93 Relator da Comissão Agricultura, Indústria e Comércio em 1994 Presidente da Comissão Finanças e Orçamento em
[995 Presidente da Comissão Obras e Serviços Públicos em 96 2.” Secrêtário em 93
Lider da Bancada do PMDB na Câmara em 94 1.” Secretário em 95 da Mesa Diretora Vice-Lider da Bancada do PMDB em 95 Lider do Governo em 96 48 Indicações no Periodo 93 à 95 Vice-Presidente da Comissão Agricultura, Indústria e Comércio cm 93.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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DEEARTAMEETO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
13/01/93
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NOSSO OBJETIVO

Nossa intenção é oferecer subsídios a todo aquele que sinta necessidade
de informações.

Aos nossos queridos Professores dignos de nossa admiração e respeito,
que tenham uma fonte de pesquisas, e possam transmitir aos seus alunos, tornandoos conscientes do nosso Patrimônio Histórico de nossa sociedade, enfim de nossa

cultura.
Nossos agradecimentos a todos que nos deram informações.

Para aqueles que vêm acompanhando o desenvolvimento de renovação
de nossa cidade.
Não se trata de substituir uma alternativa por outra, mas de conservar,
manter e atualizar, os conceitos. É um momento histórico que exige novas formas de
abordagem _e compreensão de todos.
Ao nosso ver, desenvolver o espirito crítico não significa doutrinar sem
mostrar alternativas e realidades, para que o educando possa perceber as transformações e tomar posições diante delas.
_

!Y

PATRIMÔNIO DE LIMEIRA DO QESTE QRÍGEM
-

Existia em São José do Rio Preto um comerciante de nacionalidade portuguesa chamado .Ioaquim Gomes Ribeiro, proprietário de uma casa atacadista de
Secos e Molhados de grande porte, onde os fazendeiros da região de Limeira do
Oeste faziam suas compras.
Os propietários deixavam para efetuar os pagamentos com prazo ilimita»
do de três Ineses, 120 dias e até um ano. Uma determinada pessoa não tendo como
saldar a divida ao Sr. Joaquim, ofereceu em troca 400 alqueires de terras. O negociante aceitou a proposta e deixou guardado em um cofre a escritura das terras. Após
alguns anos o Sr. Joaquim recebeu uma intimação do Governo Federal que a referida área iria para o leilão por falta de pagamentos dos impostos. O comerciante tinha
08 filhos, era de família tradicional de Portugal e foi convidado para ser embaixador
de Portugal na Argentina, ele pagou os impostos, e ficou dono das terras.
O senhor embaixador foi assumir o cargo.
Um dos seus filhos por nome Joamário, pediu ao pai a permissão para
veriñcal* as terras.
Chegando aqui viu que era muita terra e sem conhecimento sobre
loteamentos e outros empreendimentos, referentes à terras.
Voltou à São Paulo e trouxe consigo um engenheiro agrônomo onde cocortar as terras em pequenos sítios.
Com isso começaram a chegar as pessoas interessadas.
No dia 05 de maio de 1.968 veio para cá o Sr. José Candido de Lima,
juntamente com sua esposa Ana Batista e seus filhos Maria Elite e José Candido de

meçou

a

Lima Júnior.
O senhor José Candido de Lima comprando
a

uma

parte das terras passou

loteá-las.

Dando incentivo as famílias aos primeiros professores e comerciantes,
assim o patrimônio foi se desenvolvendo através das vindas de novas famílias.
No dia 29 de Junho de 1.968 o Sr. José Candido 'de Lima registrou a fundação do povoado.
Ele é considerado o fundador de Limeira do Oeste, Baiano de Guanambi
e com

espirito de Bandeirante.
Teve apoio do Padre João Valim que Celebrou
a

a

primeira missa em

14 de

Maio de 1.969.
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LOCALIZA

DE

EIRA DO OESTE

O Município de Limeira do Oeste, localiza-se a Oeste no Estado de Minas
Gerais (Brasil), localizado geograficamente na América do Sul.
Este município localiza-se em uma área específica do Triângulo Mineiro.
Faz parte de um País em desenvolvimento industrializado do terceiro mundo, economicamente na América Latina. Nosso municipio está próximo da Junção do _Rio
Paranaíba e do Rio Grande, que nasce nas terras elevadas do Sudeste de Minas Gerais, que são tipicamente de planaltos. O Rio Paranaíba separa Minas Gerais de
Goiás. A junção do Rio Paranaíba e do Rio Grande forma o Rio Paraná que dcságua
no estuário (foz) do Rio Prata, nele se localizava o famoso Salto das Sete Quedas.
Devido a construção da hidrelétrica de Itaipu o Salto deixou de existir, surgindo o
Lago de Itaipu. A Usina que fornece energia elétrica ao nosso município é a Usina da
Água Vermelha, que se localiza no Rio Grande.
i

..DO OESTE
A tradução do. no
'nte LIMEIRA, vem do nome do fundador
"Oeste" porqnefica ao'*ÕÍeÍ_sti_á"-iío Estado de Minas Gerais.
'
Adoção do nome:
Criaçãodo Distrito:
Le¡ 5.759 de 13/05/76).
_

"Lima"

e

_

'

As primeiras famílias qu se instalaram no povoado foram: José Candido
de Lima, Manoel Barradas, João Felipe, Amaro Luiz., Severino Marcelino da Silva,
Luiz Antonio Azambuja, Alarico Rezende Costa, Augusto Lindolfo, Nelson Anastácio,
Orlando Delfino Moreira, Francisco Monção, Orlando Dezanette, Onofre Dezanette,
Natal Maraia, José Antonio dos Santos, Jaime Barbosa, Osvaldo ;Alves Leite, Joel
Euzébio de Souza, Geraldo Branco Oliveira, Valdemar Janones, Albino Pereira do
Nascimento, Maurilio Antunes de Souza.
Cabe lembrar porém que algum nome pode ser esquecido por falta de
memória mas a você desbravador anônimo o nosso respeito e admiração.
A grandeza do homem depende unicamente da própria essência do homem.

já

NOSSAS AUTORIDADES
Prefeito: Antonio Ferrari
Vice-Prefeito: Cloves Benedito Barbosa
Juiz de Direito: Dr. Dirceu \Valace Baron¡
Promotor: Dr: Gilberto Osorio Resende
Delegado de Policia: Dr. João Tomaz Sobrinho
Sub-Tenente: Hercules Antonio Pereira

SURGIMENTO DO COMÉRCIO DE LIMEIRA DO OESTE
Fundada no dia 29 de Junho de 1.968, só existiam fazendas, sítios, cerrados, foi surgindo aos poucos um povoado pacato onde tinha algumas casas de pau-apique ou de madeira.
Com a onda de novos aventureiros, foram surgindo com o tempo, os primeiros comerciantes de Limeira do Oeste.
Dos mais variados tipos de comércio surgidos na época, que eram chamados de vendas e botecos. Podemos destacar:
Casa Sertaneja (Sr. João Felipe).
-

-

-

-

-

Farmácia Popular (Sr. Alarico).
Pensão Paulista (Sr. Marim).
Posto de Serviços São Paulo (Sr. José Longuinho).
Comprador de Cereais (Sr. Severino).

DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO
Limeira do Oeste era rica na diversificada agricultura.
Das principais roças, o que mais se plantava era:
Milho
Arroz

-

-

Feijão
Algodão
Com a necessidade de trabalhadores rurais, que foram chegando e sendo
contratados para o serviço da lavoura, fato que contribuiu para o desenvolvimento
do comércio e da população.
Como a distância da sede (Iturama) que é de 62 Kms e as péssimas condições das estradas na época, então veio a necessidade da abertura de novas casas
comerciais.
Iturama e Fernandópolis eram o ponto de Socorro à Limeira do Oeste.
Hoje possuímos um comércio satisfatório que procura atender ao máxin1o as necessidades dos Limeirenses. Limeira do Oeste está crescendo, desenvolvendo-se muito na área comercial, possuímos agora um município emancipado e tem
maior facilidade, com o apoio administrativo que dá oportunidades a novos empreendimentos comerciais.
-

-

_

o COMÉRCIO DE LIMEIRA DQOESTE

O comércio em s¡ (interestadual) é feito com o Estado de São "Paulo, aproximadamente 80% pela facilidade do escoamento e pela proximidade com este Estado.
Em 1.972 vieram para Limeira do Oeste, a família Ferrari.
Estabeleceram em Supermercado inaugurado com o nome Nossa Senhora Aparecida, de sociedade de Antonio Ferrari, e Luiz Carlos Ferrari.
E assim foi crescendo o comércio de Limeira do Oeste.
Hoje contamos com 120 casas comerciais: lojas, lanchonetes, bares, supermercados, etc.
Prestação de Serviços 48: oficinas, escritórios, marcenarias, bancos etc.

MINERAL E VEGETAL

cipio são:

a

Os principais produtos minerais encontrados no subsolo do nosso muniareia, cascalho, argila e pedras comuns.
Essas riquezas são exploradas através de meios técnicos e serviços bra-

çais.

Alguns desses produtos como a areia e o cascalho, (pedregulho) são utilizados pelos moradores na construção de casas etc. Algum tempo atrás existia o cascalho raiado, utilizado para fazer asfalto, mas foi inundado pelo Rio Paranaíba, na
Foz do Rio Aporá.
Uma boa demonstração desse minério e' na região da Cachoeirinha onde
as pedras comuns são abundantes. A areia e o cascalho são encontrados até nas estradas.
na

A argila é encontrada
periferia da cidade.

no nosso

..
.j

municipio, inclusive no buracão situado

VEGETAL

›

A extração da madeira, \érfei-ta com a finalidade de ampliar as áreas de
pastagens e para o plantio de produtos agrícolas cultivados na região cx: milho, ar-

roz, cana de açucar, etc.

Após a derrubada, a madeira de melhor qualidade é enviada para as serrarias e marcenarias. O restante alimenta 8 carvoeiras que tem produção semanal de
150 toneladas de carvão que é consumido pelas companhias siderurgicas mineiras e
paulistas, principalmente em Belo Horizonte.
E interessante saber que há 10 anos atrás a produção de carvão era intensa, chegando a sair 10 viagens de carvão por dia, hoje a produção caiu mais de 60%
porque a madeira de carvão está em fase de extinção.
Existe também a fiscalização da Florestal IBAMA Instituto Brasileiro
de Assistência ao Meio Ambiente.
IEF Instituto Estadual de Florestas, a derrubada da madeira para carvão sofre certos controles que devem ser respeitados pelos proprietários como a preservação ao meio ambiente.
-

-

-

M?

VEGETAÇÃO
A vegetação predominante do municipio de Limeira do Oeste eí7i0_.-G”eerado.

Apresenta árvores esparsas, com galhos retorcidos e folhas grossas perdendo a cobertura durante as secas.
A vegetação de cerrado é composta por arbustos e pequenas arvores com
troncos de profundidade, no solo encontra-se um grande lençol de água.
Para buscar essa água as árvores das regiões desenvolvem longas raizes.
Se não há falta de água, é porque a vegetação tem características comuns
aos ambientes secos. A razão disso é que o solo do cerrado tem excesso de alumínio
sendo por isso muito pobre em nutrientes.

DADOS EXTIMATIVOS

A vegetação arbórea (croa) ocupa pequena área de 10%. Há somente algumas reservas de matas conhecida por (croa).
As pastagens formadas abrangem 73,05% do município. Entre as espécies vegetais encontradas no cerrado, podemos citar: angico, carruna, Sucupira,
barbatimão, balsemin, peroba, amarelinho, ipê, jatobá.
A substituição do cerrado pelas culturas tem contribuído para aumentar
¡Jroduçãtp do carvão vegetal do município. A produção do mesmo destinou-se prin»
eipalmente à Siderurgica de Betim, Contagetn, Itauna, Divinópolis, e Formiga.
O ecossistema da mata sofreu grande devastação.
A floresta tropical cobre extensas regiões ao longo do Rio Paraitaiba.
a_

AGRICULTURA
Produto
Algodão Área
Arroz
Cana-de-açucar
Milho

-

-

-

-

Área (Hectares)

Toneladas

1.210

2.250

300

295

1.452

116.160
3.840

484

produtos que são destinados à alimentação, sem expressar na
economia tais como: café, feijão, mandioca, banana, laranja, amendoim e outros.
_Existem

FAUNA
Em toda

região os animais que se destacam são: a paca, o veado
mateiro, a capivara, o tamanduá bandeira, o tatu, o tiú, o porco espinho, o macaco, a
lebre, e as jaguatiricas.
Entre as aves as mais comuns eram: a perdiz, codorna, mutum, araras,
siriema, ema, saracura, gavião e beija-Her.
inclusive havia um pequeno zoológico de propriedade do Sr. Severino
Marcolino da Silva, onde existia até aves raras como a gaivota., o tucano, o ganso
hranco.
Havia também mutuns, emas, cachorro do mato, papagaios e lindas araras. Mas os animais não eram cativos iam e voltavam para o mato quando quisessem
pois o portão ficava aberto, já estavam domesticados.
Hoje a caça tornou-se dificil e proibida pela fiscalização florestal e ninguém se atreve a caçar.
Devemos preservar os animais e a natureza pelo próprio bem do homem.
Outra atividade animal que gera um bom lucro. é a pesca, que em nossa
região é praticada nos rios: Paranaíba e São Donningos.
Hoje em dia já temos a liscalização adequada e controle sobre períodos
determinados para a reprodução.
a nossa

O CLIMA-

ficação de

0 clima dominante na região de Limeira do Oeste-MG., segundo a
"KOPPEN", é o AW, Tropical Quente e Úmido.

classi~

A Precipitação média Anual está em torno de l.450mm e as Chuvas concentram-se no periodo de Outubro à Março.
A estação seca dura de 4 a 5 meses, e coincide com o Período mais Frio. A
Temperatura Média Anual oscila entre 22°C e 24"C, e a Temperatura Máxima pode
ultrapassar 35°C no Verão; atingindo no Máximo 37°C.
A Temperatura média de todos meses do ano é superior a 18°C.
A Amplitude Térmica Anual (Diferença entre a Média do Mês mais quente
e a do Mês mais frio), varia de 5”C a 7"C.

CAMPANHA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA
Iniciou-se uma Campanha através de uma Comissão Emancipacionista,
com homens e mulheres batalhadores que não mediram esforços reivindicando e
objetivando a emancipação do distrito.
Levaram em mãos aos Membros da Comissão Estadual, os documentos
complementares. Foram várias vezes ao encontro do Sr. Governador do Estado, e na
Assembléia Legislativa, reunindo-se com os senhores Deputados, colhendo informes
a respeito da emancipação.
O Deputado Geraldo Resende nos ajudou e desburocratizou o processo
da Emancipação que estava arquivado.
Acompanhou o desenrolar do processo o grande Causídio Deputado Estadual Anderson Adauto, a quem agradecemos profundamente. E a todos os deputados que votaram a nosso favor, o nosso muito obrigado.
_

PLEBISCITO
consulta popular que

Plebiscito é uma
os eleitores votam a favor ou contra uma proposta.
Sentimos o nosso sonho realizado no dia 15 de Novembro, através do Plebis-cito com mais de 3.000 votos "Sim". Esse objetivo a população conquistou.
Recebemos a Emancipação Política aprovada em 27 de Abril de 1.992,
nos termos da Lei N.” 10.704.
Foi disposto a política a 03 de Outubro de 1.992.
'

CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO
O município de Limeira do Oeste, criado pela Lei 10.704 de 27 de Abril
i

de 1.992.

INTENDENTE
Pelo Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, foi designado como
intendente Dr. Jorge Mauro Correa Gomes, em 05 de Dezembro de 1.992.
Preparou o município dando condições de funcionabilidade.
Comunicou a existência do novo município à Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) ao IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao (TRE)
Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Geociências Aplicadas. Iniciou a instalação da Prefeitura e da Câmara municipal com condições mínimas de funcionamento desde as mobilias, os impressos, contas bancárias. Baixou dois decretos
desvinculando a taxa de iluminação pública de Limeira do Oeste, firmando Convênio com a (Cemig) Centrais Elétricas dewMinas' Gerais, montou a proposta para a
municipalização da saúde, sendo o primeiro Chefe do Gabinete do Governo Ferrari.
-
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CERIMÔNIA DE

1105513

No dia l.” de Janeiro de 1.993 às 16:00 Horas em Sessão Solene, presidida

Coordenada pelo Assessor Juridico do
Legislativo Dr. Ricardo Vilela Perroni, foram empossados as autoridades Constituí-

pelo Vereador Antonio Soares de Queiroz
das pela eleição de 03 de

e

Outubro de 1.992.

MENSAGEM DE FÉ

E

ESPERANÇA

inicio de

etapa da vida em
pró] do progresso. É uma breve parada para agradecer antes de partir para novas
conquistas.
É a esperança de um futuro feliz num mundo melhor baseado na justiça
no amor e na paz.
Apresentamos as primeiras autoridades municipais do novo município.
Posse não é um ponto de chegada mas o

Prefeito Antonio Ferrari.
Vice-Prefeito Cloves Benedito Barbosa.
-

-

VEREADORES
Brasulmar Alves Franco
Pedro Socorro do Nascimento
Moacir Martins da Silva
Antonio Soares de Queiroz
Aparecido Baldan
Nelson Moraes Pessoa
Sérgio Alves Garcia
Ademar Dezanette
José Carlos Nogueira

MESA DIRETORA
Presidente: Aparecido Baldan
Vice-Presidente: Moacir Martins da Silva
1.” Secretário: Ademar Dezanette
2.” Secretário: Sérgio Alves Garcia
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LIMITES no MUNICÍPIO DE
LIMEIRA no OESTE
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HIDROGRAFIA DE LIMEIRA DO OESTE
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O principal Rio do nosso municipio

Rio Paranaíba. Mas
existem vários riheirões importantes como: Ribeirão Arantes, Ribeirão São
Domingos, Ribeirão Reserva, Ribeirão Lama; além de inúmeros córregos.
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Obs: O Município possui 1.560 km em

26

sua

extensão

LIMITES DE MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE

Cbríí oEstátlõuiíle Goiás: começahñõílioTaranaibaynirfoa do Ribeirão
da Reserva, segue pela divisa interestadual Minas-Goiás, até a foz do Rio Arantes.
2 Com o município de Santa Vitoria: começa no 'Rio Paranaíba, na foz
do Rio Arantes por este a foz do Rio São Domingos.
3 Com o município de Iturama: começa no Rio Arantes na foz do Rio
São Domingos, sobe por este até a foz do córrego da Barroca e, por este até a sua
cabeceira no divisor do entroncamento Divisor geral dos Rios Grandes e Paranaíba,
prossegue pelo divisor até o ponto Fronteira a cabeceira e desce pelo córrego do
Encontro ate' sua foz Ribeirão do Areião.
4 Com o município de Carneirinho: começa na foz do córrego do _Encontro no Ribeirão do Areião, desce por esse Ribeirão e pelo Ribeirão da Reserva até a
sua foz no Rio Paranaíba.
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NORTE
SUL
LESTE
OESTE
NOROESTE
NORDESTE
SUDESTE
SUDOESTE

-
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_ORlENTAÇÃOz_ QARDSEAIS E COLATERAIS
Santa Vitória
Distrito de Alexandrita
Distrito de União
Goiás
Goiás
Santa Vitúria
Distrito de União
S_

-

-
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Carneirinho

KILOMETRAGEM
O município possui LStiÍÍ Km em sua extensão. Dista de Iturama, 62 Km,
Belo Horizonte, 829 Km.
'

de

'

LIMEIRA DO OESTE PROMULGA SUA
PRIMEIRA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
Os vereadores promulgíaram a Lei Orgânica no dia 10/07/93, em Cerimônia Solene que foi procedida com clarega e virtudes cívicas.
Na abertura dos trabalhos foi cantado o Hino Nacional Brasileiro por
todos os presentes, que permaneceram em posição de sentido mostrando o respeito
podendo assim exprimir o rigosijo público ressaltando o patriotismo, nesta ocasião
festiva.

Em seguida após a mensagem da abertura, os vereadores se pronunciaos representantes do mgnjçípío de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, cumprindo dispositivos Constitucionais e invocando a proteção de Deus
promulgamos a Lei Orgânica do Município de Limeira do Oeste).
A Çâmara Municipal é composta por 9 vereadores presidida pelo vereador Aparecido Baldan, os demais vereadores são: Brasulmar Alves Franco, Antonio
Soares de Queiroz, Pedro Socorro do Nasçimento, Moacir Martins da Silva, Nelson
Moraes Pessoa, ;Sergio Alves Garcia, Ademar Dezanette, e José Carlos Nogueira.
ram assim (Nós
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A ALTITUDE MÁXIMA DOIMUNlGÍPIO DE
L|MEIRA no OESTE E DE 543m
RELEVO DE LIMEIRA DO OESTE
Estado de Goiás
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A nossa região pertence aos domínios de relevos modelados em rochas'
sedimentares. Fazendo parte do Planalto Paulista.
0 topo apresenta-se aplainado com altitude üariaildo (planaltos e planícies).
Destacando-se o Morro do Baú e Morro do RÍãí):---'"----.=-/"""X\
-

fIELEVO E SOLQ

No que se refere ao ¡qtíadró n-íorfrrestrutu-rá a região pertence aos domínios de
relevos modelados em rochas sedimentares. Fazendo parte do Planalto Paulista.
A_ ação conjugada de processos químicos e mecânicos e de encantamento da
drenagem sobre as rochas sedimentares que se sobrepõe em disposição sub-horizontal, com fracos
mergulhos resultou-se num modelado relefvo que tem como traço dominante as chapadas.
O topo apresenta-se apiainado, com altitudes variando em 340 à 543mts. mas
para o norte encontram-se morros isolados, com mesmo nível em morros testemunhos de uma
chapada anteriormente mais extensa parcialmente desmontada pela erosão.
Citam-se os morros do Baú e do Pião, a diferença altimétrica entre o topo e o
fundo dos vales é aproximadamente de S50 e 492m.
A altitude máxima do município é de 543m. A combinação desses atributos tem
como resultado a predominância de áreas com baixas qualidades de graus de erosão.
.
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ASPECTOS ECONÔMICOS
Atividade Criatória e Agricola
A base da economia e' a Pecuária de Corte orientada para os mercadosiüo
Estado de São Paulo.
Cerca de 98% dentro de 195.000 (cento e noventa e cinco mil) cabeças, no
caso de bovinos e também da produção de leite são destinados aos frigoríficos e in_
dústrias leiteiras paulistas.
'A atividade criatória é extensiva com baixo índice de suporte das pasta»gens ou seja a falta de utilização de técnicas de correção, adubação, conservação do
solo e água. Além disso há outros fatores que contribuem para o baixo desempenho
do rebanho bovino que são: utilização de reprodutor ruim (baixo potencial genético)
tradicionalismo dos produtores, falta de alimentação adequada no período da seca.
Na área dos bovinos os grandes proprietários tem uma pecuária mista com o objeti?
vo principal de produção de leite, e também praticam a pecuária de corte.
Segundo a EMATER, no ano de 1.995, nos meses de Janeiro e Fevereiro,
foi previsto mais de 195.000 cabeças de bovinos, à suínos, equinos e bubalinos, ovinos
e caprinos, cita-se um aumento de 38% em todo o rebanho com exceção de bovinos
que teve um aumento de 70%.
A avicultura e Suinocultura não é praticada comercialmente.
Segundo os dados o gado nelore é o que tem mais predominância em nossa região.
Está havendo cruzamento das raças holandesas com Suiça.
_

_

'

-

Entre

as

PRODUÇÃO INDUSTRIAL
raras indústrias destacam-se as máquinas beneñciadoras de

arroz.

Temos cinco beneficiadoras que apresentam um caráter disperso destinando-se ao mercado interno.
-

p

LATICÍNIOS

Temos dois equipados Laticínios, um que pertence a Multi Nacional
Nestlé em funcionamento desde 01/08/88. O primeiro Laticínio que tivemos foi o Pontal
Ltda. de propriedade de José Ruvieri, em funcionamento até 01/08/75, quando foi
vendido a Nestlé.
Atualmente a Nestlé recebe (30.000) trinta mil litros de leite por dia de
375 fornecedores.
O leite é resfriado em temperatura de 5°C, depois é transportado para
-

-

-

Araçatuba SP.
-

.

Endereço: Núcleo da Fazenda Barreiro SIN.

.29
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-

-

-

Laticínio Sam Marcos Indústria e Comércio Ltda.
Industrialização de Produtos derivados do leite, queijo musarela.
Endereço: Av. Saudade, SIN.
'

SERRARIA
Destncam-se cinco serrarias que apenas serrana a madeira, depois são
vendidas às nnarcenarias onde são fabricados os móveis. carroeerias, porteiras, portais e até casas pré-montadas.
'

FÁBRICAS DE MÓVEI§

Nossa Senhora Aparecida de Délio B. Bindela.
Endereço: Av. Saudade N.° 927.

-

-

MARCENARIA JOÃO RODRIGUES DE FREITAS
Endereço: RuaSergipe N.” 664.
SAPATARIA SÃO JOSÉ

-

-

Fabricação de sapatos, botas, sapatões
Av. Saudade, 679

e

outros artefatos de

INDÚSTRIAS CASEIRAS

-

~

-

-

-

Confecções de roupas.
Engenho de cana-de-açucar, rapadura, garapa
Fumo: fumo de corda.
Mandioca: farinha, polvilho etc.

couro.

e

.

e

aguardente.

Milho: fubá e canjica.

Leite: queijo, requeijão, manteiga e doces etc...
»Bannhnz taboca, taquara, peneiras, jacás e balaios.
-

FESTAS TRADICIONAIS
Aspectos Culturais
Festas de Reis 06 de Janeiro.
Carnaval Fevereiro.
Aniversário da Emancipação Política e Administrativa 27 de Abril.
Festa do Congada 13 de Maio.
Coração de Nossa Senhora 31 de Maio.
Festas Juninas Junho.
Dia do Padroeiro 29 de Junho.
Danças Folclóricas da Escola Estadual de 1.° e 2.” grátis Izoldino Soares'
de Freitas, em Agosto, que por sinal são Lindíssimas.
Festa da Escola Antonio Vicente da Fonseca, com organizadas quermesses e belíssimas quadrilhas.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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e

FEIRA DO ARTESANATO
==Bordados, pinturas, cerâmicas, tapetes, crochês, flores ornamentais,
arranjos eiíi""g"eral.
Criação da Feira: Maria Bertoloto Costa, .Forge Mauro Correa e José
-

Aguilar.

'

-

FEIRA DO VERDE
Vasos com plantas para ornamentar ambientes e jardins tais como: samambaias, hortências, antúrios, miosotis, margaridas', begonha, Violetas, etc...
Criação da Professora: Zilma Nlaria Fernandes, Licenciada em Ciências e Biologia pela PUC.
-

-

'

_ESPAÇO uvas
Direção e propriedade de Neuza Fonseca Ferrari.

ACADEMIA DE BANCAS

-

Ginástica Aeróbica

e

Localizada, Ballet Clássico

e

Moderno, Jazz

e

Baby

Class.

SHOW DOS CALOUROS
-

E realizado no mês de dezembro o Show de Calouros

Municipal e Regi-

onaL

ENSINO MUSICAL
Orgão Professora Maeli Cortez
Órgão e Piano Professora Meire Lopes de Oliveira. Já foram apresenrecitais de Órgão e Piano, com os seus alunos.
_

-

-

-

tados 3

-

FANFARRA
da Escola Estadual Izoldino Soares de Freitas,

A Fanfarra é
da Prefeitura Municipal, com 30 instrumentos de repercussão
Instrutor Sidinei Maraia.
-

-

com

_

_

apoio
10 cadêncías.
com

-

ACAYÁ TENIS CLUBE
-

-

-

Sede Social com palco para show, camarim e vestiários.
Mini Campo, salas dejogos e Play Ground.
Atualmente tem 66 sócios.
'

AACLO
-

tem
I_

o seu

Associação de Apoio Comunitário, Fundada em 27 de Dezembro de 1.984,

Estatuto Registrado.
Tendo como Presidente
-

o

Sr. lvo Ribeiro Barbosa.
.91

ASSOÇIAQÃQ DE MORADQRES (IEQRA)
Associação dos Trabalhadores Assentados da Fazenda Barreiro, Comunidade Nossa Senhora da Abadia.
Iniciou-se em 8 de outubro de 1.991.
Tendo como Presidente o Sr. Aparecido Baldan (Vereador e Presidente
da Câmara Municipal).
O

-

-

-

-

-

-

ASSOCIAÇÃO ANTI-ALCOQLICA
entidade Civil que faz suas reuniões através de palestras.

É uma
As pessoas viciadas no Alcoolismo.
As reuniões são presididas pelo Sr. João Botassin.

ENTIDADES FILANTRÓPICAS
CRECHE "AMOR DE MÃE"

-

-

município.

Inaugurada em 13 de fevereiro de 1.993.
Objetivo: acolher e manter as crianças de mães que trabalham em nosso
_

'

A creche é mantida pela Prefeitura Municipal, por doações daComuni~
outros doadores voluntários.
-

dade

e

-

-

-

DIRETORIA
Presidente Honorária: Aurea Oliveira M. Barbosa.
Vice-Presidente: Lucelia D. Oliveira.
Coordenadora: Izabel Ap. Arantes.

ASILO DOS VELHINHOS
Asilo dos Velhinhos pela Conferência Vicentina na Presidência do Vereador Pedro Socorro do Nascimento, acolhe os idosos com amor e carinho, dando-lhes
conforto e segurança.
-

-

-

SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS
Presidente: Agnaldo de Freitas Borges Dr.
Vice-Presidente: Alipio Soares Barbosa Dr.

ASSOCIAÇÃO COMERCLAL
Está formada pelos senhores: Adelson José Pereira Dias, Rosinéia
Pichioni, Dr. Gualter Caetano Bizzarro, Sonia Nunes da Silva, Clóvis Pereira Júnior
e Wilson Gonçalves de Aguiar.
-
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27 DE ABRIL
Dia da nossa Emancipação Politica.
Festeja-seeste dia com muita alegria e emoção. Mas neste dia paramos
para pensar e agradecer nossa querida mãe Iturama. Obrigado por tudo 0 que nos
destes pelo teu zelo, amor e carinho.
Ensinastc-nos a caminhar e a nos firmar de pé para nossa Independência.
_

ITURAMA
Iturama ¡Jrogresso mineiro
no País inteiro tu és varonil
Rica e formosa
Estrela que brilha
na

constelação Santa Rosa
Teu povo ordeiro

Elegante efaceiro
Terra- de bons brasileiros
Céu cor de

:mil

Santos teusfilhos
De Linaeira
Que te hanmenízgeia
Neste rlirzfeliz
_Fieis companheiros

saudar
E a luz Divina
a .te

Sempre a brilhar

No passado Iturama

Fostes pioneira
Abrigantlt¡ altaneira
cairgpás tão sutis

simbolo
Do nome que ostenta
Tu és a presença
Do nosso País
Tu és

o
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ESCOLA

.

A escola funcionava em salas separadas, de início eram três: uma de barro onde é atualmente a Igreja Matriz, a outra onde é a casa de carne da Jacy ea
terceira onde é a Veterinária Boivete..
A sala de aula de barro era uma Capelinha, tinha até uma cruzinha na
frente bem no alto. Durante o dia era escola, a noite era o local das rezas, cultos e
outras realizações católicas. A professora da escolinha era a dona Maria Bertoloto
Costa. Foram chegando os Professores do Estado de São Paulo; de Buritama vieram:
Gaspar, Afonso e Cidinha; de Bálsamo veio: Professor Pereira; e de Macedônia:
Anita Domingues.
Foi improvisado uma sala de aula na residência do Sr. Severino inclusive
a professora era a dona Mariquinha.
Em 1.971 foi construído o Grupão, onde e' hoje a construção da Escola
Estadual Antonio Vicente Fonseca. Todos os professores passaram a lecionar lá, neste ano chegaram duas irmãs professoras de Ituiutaba: Nilza Soares Alfaiate e Vilma
Soares Alfaiate.
No Grupão lecionavam: Lecinio Maestrelo, Vilma, Nilza, Diana, Eunice,
Mariá, José Guirado, Anita, Laerte Verde, Geralda Soares, Marianinha e o Diretor
chamava-se Laerte Volpato.
«Í

'

'

O

_

EXTENSÃO DE SÉRIES
No mês de Maio de 1.979, foi inaugurada a' Escola Municipal Izoldino
Soares de Freitas, de l.” Grau na Administração do Prefeito Alípio Soares Barbosa.
A primeira Diretora a ocupar o cargo foi a professora Diana Maria Gon'

çalves, esposa do Sr. José Francisco de Souza, que estabeleceu-se com uma casa co-

mercial "Dois Irmãos".
Quando a Escola Isoidino Soares de Freitas, passou para o Estado a primeira Diretora a ocupar o Cargo foi a professora Mariêne de Paula Urzedo.
Pelo Decreto Nf' 22.682 de 29/01/83, e pela Portaria 101/84 de 14/03/34, a
Escola passou a ter o 2.” Grau.
O atual Diretor e' o Sr. José Aguilar, com o Curso Contabilidade Comercial, Educação Artística Desenho Geométrico, Pedagogia com Habilitação em
Administração Escolar, Supervisão Pedagógica, Orientação Educacional, Pós-graduação em metodologia do Ensino Superior.
_

-

_

-

ESCOLA ESTADUAL ANTONIO VICENTE FONSECA- DE 1o.” GRAU
Tipologia 1.2.0.A.
Criada pelo decreto N.” 25.505 de 21/02/86..
Aprovada pela Portaria N.” 699/86. Publicado no MG de 97/03/86.
Sendo a primeira Diretora a Sra. Elma Aparecida Franco Pichioni até
'

b

'

a

1.990.

4.” Série,

jLf

e

Estando a Escola agora dirigida pela Sra. Ivaniides Severino Arantes.
Funcionando à Av. Sergipe N.” 496, com 12 turmas sendo 10 de C. B. A.
2 de Pré-Escolar.
Contém uma Biblioteca denominada "Monteiro Lobato".

a

Diretora nível 3, grau A graduada

em

Administração Escolar, Supervi-

são, Pedagogia e Serviço Social.
é

subordinada a

39.**

Delegacia Regional de

DEPARTAMENÍO DE EDUCA

das ao

Criado pela Lei 002/93.
Dispõe sobre a Estrutura Administrativa
Prefeito Municipal.

e

Cria

as Funções

Subordina-

DIRETORA ESCOLAR: !Jeise Mara Simeão.
SUPERVISORA EDUCACIONAL: Ana Maria 'de Andrade.

INSPETOR DE TRANSPORTE E MERENDA ESCOLAR: João Alberto Nunes da
-

Silva.

SECRETARIA: Marli Aparecida Moreira Cardoso.
SETOR DA CULTURA: Moriá Bertoloto Costa.
O MUNICÍPIO TEM 13 ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS QUE SÃO:

3333333333333

“

A Educação do Município,
Ensino com sede em Uberaba.

.

A_lex_and_ríta.__

-nwCachoeira-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Campestre.
Estanislau Leal da Fonseca.
Novo Horizonte.
Olho D'Água.
Padre José de Anchieta.
Palmério Urzeno de Queiroz.
Primavera.
Santa Inês.
São Luís.
Resende.

Orlando Ferrari.

.35

ASSISTÊNCIA MÉDICA
O atendimento aos doentes, quando Limeira era povoado era feito através da Farmacinha do Sr. Alarico, que os encaminhava aos médicos de Iturama e
Fernandópolis.
O primeiro médico a vir para Limeira do Oeste, foi o Dr. José Maria
r

Gonçalves.
Passados uns tempos chegou o Dr. Nelson Coelho

Araújo,

o

terceiro mé-

dico foi o Dr. José Russo.
O quarto médico foi o Dr. Wagner Ferreira da Silva.
O primeiro hospital foi montado pelo Sr. Wilson Zanutto com a ajuda do
povo. Em 1.977 foi montada a Clínica Dr. Nelson, ele clinicou durante muitos anos.
Foi dono do loteamento Jardim Humaitá, que com a venda dos lotes muito contribuiu para a expansão da cidade.
Atualmente ele mora em Ribeirão Preto, SP.

SAÚDE
A Prefeitura Municipal bastante empenhada para resolver os problemas
de saúde do município, instalou uma Clínica Municipal que dá atendimento aos doentes através dos doutores: Dr. Marco Antonio Rios Muraco e Dr. Valter Cukier,
encaminhando os casos mais graves que requer um tratamento específico para outras cidades, como Barretos, São José do Rio Preto, São Paulo, Fernandópolis, União,
etc. O sistema da saúde é municipalizado. Temos o Conselho de Saúde registrado.

POSTO DE SAÚDE
Com funcionários competentes dão o atendimento, orientando na
proñiaxia e saúde, orientação às gestantes.
Há um gabinete odontológico no posto que dá atendimento aos alunos das
escolas rurais e ao povo em geral nos cuidados do Dr. Gesualdo Vitória Borges.
Na Escola Estadual Izoldino Soares de Freitas de l.” e 2.” graus dá atendimento o Dr. Eder Marcos Ferreira e na Escola Estadual de 1.” grau Antonio Vicente
Fonseca o atendimento é feito pelo Dr. Marcelo Vilela de Queiroz.
O Departamento Municipal de Saúde tem como diretor o Senhor Carlos
Roberto Rezende Costa, que tem demonstrado um bom trabalho.
Assistente Social: Eunice Maria Simeão Ferrari.

Sé

.___.

.

"

SERV] os PÚBLICOS_
Luz Centrais Elétricas de Minas Éerais (CEMIG).
e

Força

e

__-

___
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-

COPASA Empresa que trata
-

a água e faz a

distribuiçao em

nossa cida-

de.

IMA Instituto Mineiro de Agropecuária. Controle da febre aftosa.
-

soas

PROHAB
de baixa renda.

-

Companhia Habitacional,

com o

objetivo de atender as pes-

DELEGACIA DE POLÍCIA Atendimento e segurança
-

ao

Município.

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
R. G. Carteira de Identidade.
Expedição das Carteiras junto à Delegacia de Policia.
-

Posto de Identificação Profissional.
Expedir Carteira de Trabalho no Departamento Pessoa¡ da Prefeitura
'

Municipal.

CORREIO EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
-

Uma Agência

na

cidade.

CTBC Companhia de Telefones do Brasil Central, temos instalados mais
-

de 350 aparelhos e com capacidade para 500 aparelhos.

'

-

BIBLIOTECA

Temos duas, uma na Escola Estadual de l.° e 2.° graus: Izoldino Soares de
Freitas (Duque de Caxias).
A outra na Escola Estadual de 1." grau: Antonio Vicente Fonseca (Monteiro

Lobato).

SEMAE
A Prefeitura mantém convênio com o Estado participando ativamente na
distribuição de Recursos aplicados à Merenda Escoiar.
No Municipio de Limeira do Oeste, a Merenda Escolar é distribuída pelo
SEMAE (Setor Municipal de Alimentação Escolar), sob a responsabilidade do Sr.
João Alberto Nunes da Silva.
O SEMAE, atende 15 escolas municipais, Rurais.

faz

os

Contamos com as segui tes empresas de auto ônibus: Viação Iturama,
seguintes trajetos:

Lojinha Limeira e Iturama.
Vila Barbosa Limeira, Alesandrita e Iturama.
Limeira Juveiândia, União e lturanna.
Viação Santa Rita:
Limeira Alexandrita, Ponte Agua Vermelha, Arahá, Ouroeste, (luarani

-

-

-

-

s-

-

D'Oeste,

e

-

-

Fernandópolis.
.t.

;L

.

.

Ã
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O Transporte Escolar é mantido pela Prefeitura Municipal, para transportar os Estudantes da Zona Rural para as Escolas Estaduais da Zona Urbana e
Universidades.
Ao todo são 16 Linhas, sendo 14 Pernas Kombi e 02 Ônibus.
Filosofia do Sr. Prefeito: Onde não _houver Escola; levarei o Aluno até a
Escola.
'

GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
Prefeito: Antonio Ferrari
Vice~Prefeitoz Cloves Benedito Barbosa
Chefe de Gabinete: Carlos Roberto Rezende Costa
Assessor Jurídico: Dr. Silvanio Alves Rodrigues
Assessor de Imprensa: Orizon_ Alves de Souza

Secretária: Sandreli Chigueto

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Diretor do Departamento: José Carlos Pereira do Nascimento
Assistente de Administração: Noilma Ferreira dos Santos
Assistente Administrativo: Márcio Antonio Ferreira
Auxiliar da Administração: Eva da Silva
Serviçal de Administração: Maria Nascimento da Silva
Serviçal do Gabinete: Aparecida do Carmo Spontal¡
Contínuo: Marcelo Cicero de Souza

_QEPARTAMENTO DE FINANCAS
Elbiou Aives de Queiroz: Supervisor de Setor
Rita Kumagawa: Tesoureira
Maria Helena dos Santos: Assessora Técnica
Osana Ap. de Paula Nogueira: Assistente da Administração
Sindomar Jose' de Oliveira: Supervisor de Setor da Contabilidade
3

s:

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Deise Mara Simeão: Diretora do Departamento
Mariá Bertoloto Costa: Supervisora da Cultura
João Alberto Nunes da Silva: Supervisor do Setor

Marli Ap. M. Cardoso: Secretária
Neucleide Maximiano Silva: Professora Auxiliar
Professor José Maciel da Silva Borges: Apoio ao Esporte

E

Supervisor de Setor: Nilton Domingues Amaral_
Secretária: Aparecida Socorro do Nascimento

SIAT

Neuza Ferreira de Almeida: Coordenadora
Marciel Aparecido de Almeida: Auxiliar

EMATER

Sandra Eliza Viol e Julio Cesar Filho: Extensionista::
Elizete Diogo de Queiroz: Auxiliar

ASSESSORIA DACÂMARA MUNICIPAL
Dr. Provase de Oliveira: Assessor Juridico
Dr. Ricardo Vilela Perroni: Contador
Claudionor Donisete Carmelo: Auxiliar de Contabilidade

SECRETARIA DA CÂMARA
Quedima Amorim de Oliveira: Secretária
Alice Maria Machado: Auxiliar
COPA
Maria das Graças Alves Pereira

PRIMEIROS POLÍTICOS ELEITOS DO DISTRITO DE LINIEIRA DO OE_.§TE
No ano de 1.977 foram eieitos, para Prefeito Municipal delturama Dr.
Alípio Soares Barbosa, e Vereadora: Mariá Bertoloto Costa, por Limeira do Oeste,
com a prorrogação de mandato até 1.983.
No período legislativo de 1.983, foi eleito Prefeito Mu-nicipal por Iturama:
Vaidecir Pichioni e Vereadores Raimundo Nogueira da Silva, e José Cândido de
Lima.
A família Valdecir Pichioni instalou-se em Limeira do Oeste, no ano de
1.969, vieram os 05 irmãos: Valcir, Hélio, José Pichioni, Valter e Valdecir, compra.

'

'

cereais em alta escala.
Filhos de .Daniel Pichioni, e_ Augusta Maria Pichioni.

dores de algodão

e

'

--

E
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No ano de 1.977 em Limeira do Oeste estiveram a trabalho das missões, três missionários que não medindo sacrifício por falta de conforto, fizeram um
belo trabalho que muito ajudou a comunidade.
Ná época os Rxmos se hospedaram nas casas dos amigos: Padre Ésio
Rodrigues Lima, na residência do casal Severino e Mariquinha; Padre Dásio Moura,
na residência do casal Alarico e Maria; Padre Antenor Rezende, na residência do
casal Luis Carlos Ferrari e Ana Molina.
Foi um presente de grande valor a permanência dos missionários entre
.

.

nós.

Deram incentivo a formação dos cursos de noivos, preparação para Batizado e para a Crisma, noções de profilaxia e saúde.

!guga MAIRIZ_ m; são rgggg
A Paróquia de Limeira do Oeste, foi criada no dia 17 de Novembro de
1.991 pelo Bispo D. Paulo Sérgio Machado. O Pároco da Comunidade é o Rxmo
Padre Pedro Donizet Costa.
sia-img
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Católica Apostólica Romana.
Cristã no Brasil.
Apostólica.
Deus é Amor.
Adventista.

;camas

Povo de Deus.
Assembléia de Deus: Pastor Artur Barbosa dos Santos

voros rgargruos

Consagrou-se no dia 24 de Janeiro de 1.993, com os votos Perpétuos
Irmã Cleonice Rodrigues de Almeida, da Ordem das Irmãs Agostinianas/Servas de
Jesus e Maria. A Irmã Cleonice é natural de Limeira do Oeste, é a primeira aeonsa»
grar-se Freira no município.

VU

TEMP
UD TRA F
A
Vamos imaginar por exemplo a época que Limeira do Oeste não tinha
energia elétrica não havia quase automóveis.
As casas eram de pau-a-pique, de barro e de madeira.
As paisagens eram diferentes: árvores nativas, animais soltos, no meio do
povoado.
Observando fotos ou revendo arquivos da época verificamos que o que
predominava era a natureza.
A partir do desenvolvimento o grau de transformação tornou-se permanente.
A população moderna e dominante modificou o aspecto social.
A natureza original foi transformada. As festas tradicionais de aspecto
folclórica deixaram caracteristicas nos costumes e na tradição do povo limeirense.
De maneira simplificada podemos dizer que até o nosso artesanato depende basicamente da habilidade e criatividade do artesão, se moldou numa tradição de origem. O ensino muito contribuiu para o desenvolvimento cultural, e como
regra organizada o povo limeirense tomou posição a favor de_ leis que lhes dizem
respeito e reivindicam a Emancipação Política para o distrito de Limeira do Oeste, a
sua terra que já estava preparada para ter a sua Independência.
-

DESTACAMENTO POLICIAL

O Sub Dest. PM de Limeira do Oeste MG foi criado em data de 1.” de
janeiro de 1.976, quando trabalhando neste Sub Dest. PM os seguintes Cabos PMs,
tudo conforme relacionado:

'

CblPM Miguel Bento
Cb PM Alcir Pereira
Cb PM Gaucho
Cb PM_ Valdir
Cb PM Hemenegíldo
Ch PM Ildo Alves de Souza
Cb PM Júnior
Cb PM Elias Francisco
Cb PM Joaquim Gomes
O cabo Joaquim Gomes chegou no dia 2 de dezembro de 1.984.
A partir de 19 de Abril de 1.993, o Sub Destacamento PM de Limeira do
Oeste foi elevado à condição de Destacamento PM com o comando de um sargento,
cinco cabos ou soldados.
Atualmente no comando do Destacamento PM Sub-Tenente Hercules
Antonio Pereira.
Composição: Cb Renê Ferreira de Paiva, Cb Cláudio Balbino da Silva,
Cb Adalto Alves Pereira, S Vander Pereira, S Emerson Marcos Gonzaga de Olivei-

ra.

'

-
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_ÇLLNHECA UM POUCO DO NOSSO BRASIL
O nosso Estado chama-se Minas Gerais.

Capital: Belo Horizonte.
Área: 587.172 Km” dos quais mais da metade
mts acima do nível do mar.
0 Brasil tem 26 Estados
Distrito Federal.

_

1

em

altitude superior

a 600

'

território (Ilha

de Fernando de Noronha)

e o

-

GOVERNO DE MINAS
Governador Eduardo Brandão de Azeredo
Vice Governador Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto
Secretária da Cultura Berenice Regnier Menegale
Secretária da Educação Ana Luiza Machado Pinheiro
-

-

-

-

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Foi instalado em 26 de Junho_de 1.979.
Na relevância dos Órgãos competentes oñcializando o cartório de Registro das Pessoas Naturais, na responsabilidade da Tabeliã Eventual da Justiça a Sra.
Helena Magalhães Sousa. Segundo os dados fornecidos pela Eventual da Justiça até
a data de 05 de Março de 1.996, já foram feitos 2.653 Registros de Nascimentos, 751
casamentos e 361 óbtos.
O cartório está situado na Praça Duque de Caxias, N." 54.
'

l
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0a viram do Ipiranga às nzrzrgens ¡Jlácittaa
De um povo heróico o bretdo retumbante,
E o so! da Liberdade. em raiosfúlgitlas,
Brilho:: na een da Pátria nesse instante*

IJeÍtadrJ eternamente em berço esplêndido,
Ao _sont do mar e à !nz do céu profundo,
Falgures, ó Brasil, _farão da América,
Ilnntinarlr; na soul (la Novo Manda!

¡Jenhor :Jesse ignrtlrlrtde
Do ane a terra :nais gar-ride
Conseguimos conquistar com braço forte, Teus risonhas, lindos campos têm !nais _orem
Em ten .selo, á Liberdade,
"Nossas bosques têm mais vida",
!Jesajia o nossa ;Jeito a propria ¡norte!
"NaLssa tida" no tea seta "Mais temores".

.Se o

Ó Pátria annarla.

_Ó

Pátria. ttmada,

ldolatratla.

Irlolatrarla,

Salve! .S'alve!

.Talvaf Safve!

sonho intenso, um raio vivido Brasil, de enter eterno seia .sinzbolo
De anzor e de' esperança à terra desce,
0 Iábarr; que ostenta.? estrelado,
Se em teu _formosa céu, risonha e límpido, E diga o verde-louro desta jlâmula
A intagenz do Cruzeiro resplanrtece.
Paz nofuturo e glória no passado.

Brasil,

un:

-

(iigante pela própria natureza,
Es belo, ésforte, imptivirtrg eotossr),
E o teu futuro espelha essa grandeza.
Terra atlorrxrla,

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria untada!

Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria entrada!

¡Jasfilhtls (leste .voto
Pátria anmda,
¡írusil!

és ntãe

Mas, se ergues da justiça a ::lava forte,
Veras que unzfilhr¡ tea nãofoge à luta,
Neo: teme, quem te adora, a própria morte.

_

gentil,

Dosjílhos deste solo
Pátria amada,

és nzãe gentil,

Brasil!

Ve?

MEIOS DE COMUNICAÇÃO
O primeiro Alto Falante que funcionou como Serviçosde Propagandas chamava-se Cacique do Ar, o locutor era o Corumbá, que tinha oferecimentos de músicas,
anúncios de forros, convites de casamentos, aniversários com horóscopo e tudo mais,
(Ano 1.969).

CINEMA
O primeiro cinema foi do Sr. Osvaldo Alves Leite (Tim). Depois o cinema
foi ampliado e passou a funcionar em melhores condições de sociedade (Tim) e Luiz
Alberico, (Ano 1.970).
POSTO DE CORREIO_
O primeiro posto de Correio foi instalado no ano de l.973, pelo Prefeito da
época Nildomar Alves Amaral. Maria Tonin¡ da Silva, a (D. Mariquinha). foi a primeira
funcionária do Correio. O Confio funcionava num salão onde é hoje o Mercado Barreiro
de propriedade do Dr. Gualten
Dia 13 de Fevereiro de 1.993, foi inaugurado o Posto de Correios e 'PeIégra-J
fos de Limeira do Oeste, de propriedade particular do Empresário Cloves Benedito
Barbosa (Canhoto).
Correio Satélite que terá a frente dos atendimentos a Srta. Celma Aparecida
Rodrigues Pires.
'

.

_

JORNAIS
RECEBEMOS
Diário Oficial- Belo Horizonte
Estado de Minas Belo Horizonte
-

Folha de S. Paulo S. Paulo
O Patriota Iturama
Diário Regional- Ituiutaba
A Noticia de Limeira do Oeste Limeira do Oeste
-

-

-

“Y

i

-

TELEFONE

Primeiro um Posto de Atendimento.
Dia 15/03/80. foi a instalação dos 50 primeiros telefones.
Em 12/05/82, foi ampliado para 100 telefones.
Dia 26/04/85 ampliou com mais 150 aparelhos. Dia 12/06/87 aumentou
rede para capacidade de 500 aparelhos instalados.

a

Em 23 de Dezembro de 1.994 foi implantada a ativação da Central SPX
2000 Equitel.

CAMPO DA MARIA PRETA

o

O primeiro Campo de Futebol foi no Bairro J oamário e era conhecido como
Campo da "Maria Preta".

O Campo ficou assim denominado porque os jogadores _bebiam água na casa
de D. Maria, pois a sua casa ficava pertinho do Campo e tinha um altar cheio de Santos
onde os jogadores se benziam antes de iniciar o jogo.

ESPORTE

A quadra municipal de esportes de Limeira do Oeste, foi inaugurada no dia
23 de Dezannbro de 1.986, na administração Valter Pichioni.
Temos vários tipos de esportes que são: Futsal, basquetebol, handebol, voleibol, etc.
O Departamento Municipal de Esportes, vem desempenhando um papel de
_grande vulto nas snascompetições, e tem mostrado garra e talento sob a direção do
diretor professor Maciel e sua equipe.
Luz é vida, esporte é saúde, eis a filosofia do professor Maciel.

CAMPO DE_ FUTEBOL
Realiza-se neste campo, campeonatos municipais e regionais, amistosos,
treinamentos táticos e físicos do L.E.C. Limeira Esporte Clube. Sob a presidência do
vereador Moacir Martins da Silva.
-
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AGÊNCIAS BANCÁRIAS

0 primeiro Banco que instalou-se em nossa cidade foi o Comind Banco do
Comércio e Indústria em 1.980. Não permaneceu porque foi extinto no Brasil todo.
Em 1.985, veio instalar-se o Banco Real, que foi embora por motivos particulares. Foi criado o Posto Avançado do Banco do Brasil, que ñcou até Fevereiro de
1.991.

Inaugurou-se o Banco Credicapril, no dia 15 de Maio de 1.991.
A Agência do Banco Bamerindus, foi inaugurada no dia 18 de dezembro de
1.991. Esses dois Bancos trazem grandes benefícios à nossa-cidade e região e permanecem com o seu trabalho crescendo junto ao progresso dos limeirenses.
Parabéns Credicapril e Bamerindus.
-

MEIO DE TRANSPORTE
Em 1.971 o fundador José Lima, conseguiu junto a Empresa Sta. Rita de
Fernandópolis as linhas de ônibus Limeira do Oeste a Iturama e Limeira do Oeste a
Fernandópolis, ida e volta indo até a Vila Barbosa.
Antes da vinda dos ônibus o transporte era feito por uma perua Komb do Sr.
Afonsinho.
Muitas vezes a gente viajando encontrava oncinhas, veados e outros bichos
no meio da estrada, que corriam assustados.
Quando a ponte no" Rio Grande na Água Vermelha não' estava construída
era preciso atravessar o Rio de Balsa ou por uma canoa pilotada por um índio descendente dos Caiapós que se chamava Cupiaçu, ele tomava conta do Cassino do Dr. Ademar
de Barros na Cachoeira dos Índios_nas proximidades de onde e' a Usina Hidrelétrica
Água Vermelha. O Índio era exigente durante a travessia, o passageiro tinha que ficar
quietinho sem conversar e sem se mexer, e ele ia cantando boió ió boió i6 quizama quizu
-

.

'

etc.

LUZ DE MOTOR A ÓLEO DIESEL
A primeira iluminação que o povoado de Limeira do Oeste recebeu foi posta pelo Sr. José Lima. Era motor a óleo diesel.
Em 1.973, foi inaugurada a luz elétrica pelo Sr. Nildomar Alves do Amaral,
prefeito da época.
A energia elétrica do nosso município é fornecida pela Usina da Água Vermelha, que se localiza no Rio Grande.
A distribuição da mesma e o atendimento é feito pela CEMIG Centrais
Elétricas de Minas Gerais.
Vá

_t_

OS PRIMEIROS CASAMENTOS DE

LIMEIRA DO OESTE'.

Os casamentos eram realizados num barracão coberto de folhas de bacuri.
Sempre estava presente o Dr. Alipio Soares Barbosa_ que era vereador na
época. Quando terminava a cerimônia o sanfoneiro tocava a valsa dos noivos e o povo

gritava: Viva

Noivos!
Os foguetes estourando, o povo dançando formavam a grande roda e os
noivos ao centro. Churrasco para todos regado de chopp e refrigerantes.
O primeiro casamento foi deJose' Edvard e Donizete Aparecida Barbosa, o
segundo foi de João Benedito Martins e Ana Euladia Barbosa.
0 terceiro casamento foi de Teonilio .lose Pereira e Marinha Barbosa.
os

BATIZA DOS
Quando chamava~se o Padre para fazer os batizados, eram sempre :nais de
trinta crianças a serem batizadas. Um casal de padrinhos às vezes batizava quatro crianças no mesmo dia. Quando terminava a cerimônia dos batizados, os padrinhos convidavam os novos compadres e comadres para festejarem na Casa Sertaneja de João
Felipe, comendo biscoitos, pão de queijo, salgadinhos, e refrigerantes, e até uma
¡Jillguillila de engenho que os compadres não enjeitavam.
Se despediam abençoando os afilhados. Cada qual com o seu meio de transporte. Uns voltavam a cavalo, outros de eharretes e até mesmo de carro de bo¡ que ia
rodando e o eixo da roda parecendo cantar uma canção sertaneja de irinar. 0 carro de
boi que transportava os passageiros era do Sr. Tiago, que guiavzl, pois ele era o capataz
da fazenda do Sr. Filadelfo Rodrigues.

os PRIMEIROS SALÕES m: BAILES

"MORCIKÊÃO"
Pedreiro.

Tínhamos o famoso "MORCEGÃO" de propriedade do senhor Sebastião

Era onde hoje está localizada a Casa S. Jorge.
No dia 29 de junho de 1973 foi feita a primeira festa de arromba, com a
participação do distrito de União e Monte Alto, que abrilhantaram a festa com suas
presenças,

-

SALÃO DE BAILES DO SENHOR ANTONIO AVELINO
Além de bailes (forrós) o senhor Antonio apresentava de vez em quando
roda de catireiros que eram comandados pelo senhor Juvenal Chicojá falecido.
Eram 32 catireiros da vila e Região que apresentavam uma verdadeira coreografia de arte na dança do catira.

uma
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Ao Senhor o nosso respeito e admiração pelo seu gesto defamor a essa
terra, e que teve o interesse em lotea-la em pequenos sítios, contribuindo assim para a
vinda de novos aventureiros que aqui se radicaram.
Uma grande parte de nossa população são lilhos de sitiantes que permaneceram na região.
O nosso muito obrigado Sr. Joamário por deixar no nosso Patrimônio uma
parcela na tradição de nossa terra que teve como um do eus donos um Embaixador
de Portugal, cujo ilustre é o seu querido pal: Sr. Joaquim Ribeiro Gomes.
Ressaltamos que o Sr. Joamárlo já falecido era sogro do Dr. Gualter Caetano Bizarro dono do Supermercado Barreiro em nossa cidade.

Institui o Brazão, a Bandeira e o Hino do Municipio de Limeira do Oeste, e
dá outras providências.

A Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.” Fica criada a Bandeira do Município de Limeira do Oeste, com as
seguintes características: De cores azul e amarelo com um triângulo equilátero, e os
dizeres União e Progresso em tamanho oficial.
Art. 2." Fica instituído o Brazão doMunicípio de Limeira do Oeste, com os
seguintes desenhos e cores seguindo a seguinte descriminação Escudo repartido no
lado de cima cinza claro com o desenho de duas mãos entrelaçadas. Na parte de baixo
do escudo tem o formato de uma ponta do Triângulo na cor amarela, contendo dentro do
mesmo um segundo triângulo de cabeça para baixo na cor vermelha contendo dentro
um esboço da cabeça de gado. Sobre o escudo coroa mural com três torres represen»
tando os três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Enfeites laterais: do lado
direito um pé de algodão, do lado esquerdo a liguração de um pé de cana. Ambos representando a Agricultura do Município.
Em baixo do escudo o desenho de uma ñta com os dizeres: Limeira do Oeste. A fita vermelha e os dizeres em preto.
Art. 3.” Fica criado o Hino à Limeira do Oeste. com as seguintes estrofes:
-

.

-

-

'

-
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Limeira do Oeste

De encantos mil
Verdejante e Altaneira

Perlacinltr) do Brasil

0 teu povo que trabalha
Pensando no porvir
Tua história, tua riquesa

ll

O amor a expandir

Seo a
.

Ill
.

e'

a nossa es eran É'a

Uma !uz que brilha

no céu

.Yeja o Hino de nossa terra
0 .mais belo rlentre os troféus
~

IV
Hoje somos então libertados
Eelaforça da nossa união
E a esperança que surge Altaíneira
Mostrando o Lema do Nosso Pavilhão
V
Salve, ;Slrzlve nossa gente
De bonrlade e hospitaleirrz
0 progresso deste povo
Estr¡ no ;Lema da Bandeira

Art. 4.” Os símbolos e o Hino de Limeira do Oeste, foram escolhidos através de Concurso Público realizado pela Câmara Municipal de Limeira do Oeste, e apresentado o resultado em 31/03/93. o qual teve como vencedores as seguintes pessoas:
Bandeira Carlos Roberto Rezende Costa. Brazão Alessandro Correia. Hino Maria
Bertoloto Costa.
Art. 5.” Fica obrigatório 0 hasteamento da Bandeira do Município de Limeira do Oeste, nos termos da Legislação Federal atinente à matéria.
Art. 6.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
Limeira do Oeste, 06 de Maio de 1.993.
-

-

-

-

-

-

-

-

Anrtmio Ferrari
Prefeito Municipal
VC?

BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE

...AYJL

J

UNIÃO E PROGRESSO

V

¡

AMARELO

BRASÂÓ DE LIMEIRA no OESTE

53

À Mar/á Berto/ato Costa
pela sua impedância¡
52/

na H/íbtónà de: !Vosso

Munic/joio

Gráfica Editora Pontal
Av. Rio Grande, 1371
Iturama MG
-

