
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 028/2022

que dispõe sobre
CONCEDE TÍTULO DE HONRA AO

MÉRITO À RÁDIO CLUBE DE
GUAXUPÉ

O Vereador MARCO AURÉLIO SARRASSINI propõe o seguinte PROJETO

DE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Fica concedido TÍTULO DE HONRA AO MÉRITO À RÁDIO CLUBE

DE GUAXUPÉ.

Parágrafo Único - A entrega do título a que se refere este artigo será feita

em Sessão Solene previamente marcada pela Câmara Municipal de Guaxupé.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022



JUSTIFICATIVA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 028/2022

que dispõe sobre

CONCEDE TÍTULO DE HONRA AO
MÉRITO À RÁDIO CLUBE DE

GUAXUPÉ
Fundada em : 13/11/1947

Representante : Rafael Zaiat

Sede : Guaxupé-MG

Endereço : Av. Conde Ribeiro do Valle,
661

Telefone 
:

:
(35) 3551-1245
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A Rádio Clube de Guaxupé-MG completou, 75 anos de atividades exercidas
em conjunto com a cidade de Guaxupé e toda a região.

Com o compromisso de formar e informar norteado pela ética, transparência,
credibilidade e responsabilidade, trata-se de uma emissora de vanguarda que, ao
longo de 7 décadas, fez um trabalho em prol do povo em todos os momentos com
selo de qualidade. 

Nabih Zaiat.,  avô do atual  representante da Rádio, é um filho da terra e
destaque no cenário nacional e internacional de radiodifusão que sempre propôs
fazer uma emissora de verdade.

A Rádio Clube é um patrimônio na história de Guaxupé. Através de suas
ondas sonoras, muitos acontecimentos foram narrados e histórias foram contadas.
Com uma programação bem idealizada para atender todos os públicos de todas as
idades e classes; com noticiários, informações, curiosidades, músicas variadas e na
companhia de uma grande equipe de locutores e colaboradores.

E, claro, não dá para deixar de falar dos recentes desafios. Exemplo disso
foi em um momento de pandemia em que o empresário que viu seu estabelecimento
fechado e precisou achar uma forma de manter aberta a sua vitrine de negócios na
mente das pessoas. 



O momento em que o empresário precisou se reinventar, ele buscou o rádio,
e esta emissora sempre esteve presente. Como se não bastassem todos os seus
clientes que seguem firmes ao longo de décadas, a rádio clube de Guaxupé, de
forma exemplar,  abriu  gratuitamente  a  sua grade para  auxiliar  na  divulgação de
pequenos comércios e de ambulantes que contavam com o povo nas ruas para
sobreviver. 

Para  tal,  foram  desenvolvidos  quadros  gratuitos  em  que  esses
empreendedores apresentavam os seus talentos, produtos e meios de comercializar.

Vivemos  um  momento  em  que  a  rádio  está  ainda  mais  consolidada.
Segundo Kantar Ibope Media, o mais renomado centro de pesquisas do Brasil, hoje,
83%  da  população  ouve  rádio  e  passa  uma  média  de  3h58min  por  dia  em
companhia desse meio de comunicação.

Hoje, 5 anos, após a migração para o FM e desligamento total do sistema
AM, a rádio clube de Guaxupé continua evoluindo e se atualizando ano após ano.
Segue forte, presente e essencial na vida dos guaxupeanos.

Instituição de importante atuação social, política e humanitária, sempre se
colocou  a  disposição  para  atender  aos  interesses  da  população,  é  digna  dessa
singela homenagem da Câmara Municipal de Guaxupé. Mais que merecido o título
de Honra ao Mérito, como forma de reconhecimento.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

 Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé
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