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Vacinômetro - Covid-19
Borda da Mata

Atualizado dia -06/08
Doses recebidas - 16.293
1ª dose aplicada - 10.682
2ª dose aplicada - 4.940

Dose única - 281

Bom Repouso
Atualizado dia - 10/08

Doses recebidas - 7.337
1ª dose aplicada - 5.121
2ª dose aplicada - 2.316

Dose única - 150

Tocos do Moji
Atualizado dia - 06/08

Doses recebidas - 3.859
1ª dose aplicada - 2.678
2ª dose aplicada - 1.140

Dose única - 68

Senador José Bento
Atualizado dia - 30/07

Doses recebidas - 1.736
1ª dose aplicada - 1.037
2ª dose aplicada - 493

Dose única - 24

Consulta feita pelo TRIBUNA POPULAR  no dia: 11/08/2021
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2021

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 29
Fevereiro              12 - 26
Março                   15 - 31
 Abril                    15 - 30
 Maio                    14 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 30
  Agosto                16 - 31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               15 - 29
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   13

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Prefeitura de Senador José Bento
começa no mês de agosto o plantio
da nova grama do campo de futebol

A Prefeitura de Senador José Bento,
através de parceria com a Secretaria
Municipal de Cultura, Lazer, Turismo
e Eventos, iniciou no dia 02 de agosto,
o plantio da grama do campo de
Futebol.

A grama que está sendo plantada é
a Bermudas, que é muito resistente ao
pisoteio. Ela é muito utilizada para
campos esportivos como futebol e
golfe, em playgrounds e em áreas de

tráfego intenso de pessoas como
parques, além de ser resistente a ervas
daninhas e a insetos, tolera bem altas
temperaturas e falta de água.

De acordo com o prefeito Fernando
Fernandes e a vice-prefeita, Andréia
Inácio, a iniciativa do Governo
Municipal visa utilizar o lazer e o
esporte como ferramentas para
proporcionar mais qualidade de vida
aos moradores de Senador José Bento.

Prefeito de Senador José Bento consegue
Emenda Parlamentar para pavimentação de

trecho na zona rural no valor de 400 mil reais
O Prefeito de Senador José Bento Fernando Fernandes

participou no dia 27 de julho em Brasília de uma reunião
importante no Gabinete do Senado Federal para tratar de
importantes assuntos para o Desenvolvimento rural do
município. “Dentro deste ano ainda iremos receber uma emenda
no valor de R$400.000,00 para pavimentação na zona rural, graças
ao empenho do Senador Rodrigo Pacheco no Governo Federal.
Fui recebido no gabinete, pelo Senhor Alexandre Silveira,
juntamente com prefeitos de nossa região. Quero aqui agradecer
imensamente ao amigo e Deputado Estadual, Ulysses Gomes
por esta agenda e tantas outras que estão sendo muito
produtivas em Brasília. Esteve comigo o Secretário de Saúde,
Natan Souza”, disse o Prefeito Fernando Fernandes.

Praça Daniel de Carvalho em Senador
José Bento ganha novas lâmpadas

A Prefeitura de Senador José Bento instalou novas lâmpadas na Praça Daniel de Carvalho. Com essa obra, a Praça, além de
ficar mais bonita, já que o município tem investido bastante na divulgação para o turismo regional, ainda proporciona mais
segurança aos moradores.

Sala do Artesão de Senador
José Bento recebe novas

 peças de tapete de retalhos

A Sala do Artesão de Senador José
Bento recebeu novas peças de tapete
de retalhos, um artesanato primoroso
de patchwork da artesã senabentense
Lucimara Alfredo Cesário e encontra
em exposição para venda na sede.
“Venha conhecer os trabalhos já

expostos em nossa sede. Se você é
artesão ou artesã e quer um espaço
para expor seus trabalhos para venda
procura a Secretaria Municipal de
Cultura, Lazer, Turismo e Esporte”, diz
a Secretária de Cultura,  Renata
Fernandes.

SENAR realiza curso de classificação e degustação de
cafés em parceria com o CRAS de Senador José Bento

No dia 02de
agosto, começou o
Curso de
Classificação e
Degustação de Cafés
oferecido pelo o
SENAR em parceria
com CRAS de
Senador José Bento.

Cuidados na
colheita e pós-
colheita, mercado e
tendências cafeeiras,
classificação e
indicadores de
qualidade, torra,
moagem, análise
sensorial e
degustação estão
sendo alguns dos
c o n t e ú d o s
abordados pelo o
instrutor Neto.

De acordo com a
m o b i l i z a d o r a ,
Valdirene Lisboa
enfatizou a
importância do SENAR em estar integrado aos movimentos populares e políticos para a sustentação do setor agrícola.

A Secretária de Assistência Social, Irene Ferreira, comentou que a experiência torna os participantes aptos a identificar os
defeitos do café nas próprias lavouras em
que atuam e agradece o apoio do prefeito
Fernando Fernandes, da vice-prefeita,
Andréia Inácio, da equipe do SENAR pelo
o aprendizado compartilhado com o
município.

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG -

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

Senador José Bento consegue
quase 28 mil reais para

investimentos em Cultura e Lazer
A Prefeitura de Senador José Bento

através da Secretaria Municipal de
Cultura, Lazer, Esporte e Turismo
conseguiu através da Lei Aldir Blanc um
recurso no valor de R$27.486,51 para ser
convertidos em 10 lives musicais, 1
busto do patrono da cidade e em um
Festival de violeiros. Em breve serão
lançados os editais aos interessados em
participar da capitação desse recurso.

Gostaríamos de agradecer ao Prefeito

Fernando Fernandes e a Vice-prefeita
Andréia Inácio pela colaboração e
confiança em nosso trabalho.

Parabenizamos aos funcionários da
Secretaria que não mediram esforços
para a vinda dessa verba: Renata
Fernandes, Silvan de Araújo Lemes,
Diego Fraga, Sidinei de Araújo Lemes,
Georgea Haddad e Iones Ramos.

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer,

Esporte e Turismo -Senador José Bento
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CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO

JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO
2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

ERRATA
Na edição passada na página 2, na matéria: “Confiantes na ação

Divina e no empenho da Ciência, temos a convicção de que o
retorno presencial se aproxima. Solicitamos o máximo apoio e
dedicação das famílias, para um retorno seguro e consciente -

Rede Municipal de Educação de Tocos do Moji”, sobre o retorno
as aulas presenciais em que tem fotos das escolas sendo

preparadas, na verdade, além das fotos, devia ter este texto
abaixo, que está sendo publicado nesta edição. Por este erro, o

jornal Tribuna Popular pede desculpas aos leitores e ao
Departamento Municipal de Educação de Tocos do Moji.

Diante do cenário atual de Pandemia,
as Escolas da Rede Municipal de
Educação de Tocos do Moji continuam
empenhadas para oferecer o melhor
atendimento aos seus alunos, apesar das
dificuldades.

Certos dos esforços e dedicação de
nossos Professores, dos alunos e
famílias, enfatizamos o belíssimo
trabalho realizado, todos unidos num
mesmo propósito.

Confiantes na ação Divina e no
empenho da Ciência, temos a convicção
de que o retorno presencial se aproxima.

Solicitamos o máximo apoio e dedicação
das famílias, para um retorno seguro e
consciente.

Diversas ações estão sendo
desenvolvidas, objetivando a segurança
e saúde de Profissionais, Alunos e
Famílias. Com união e empenho de toda
comunidade escolar, teremos êxito no
retorno seguro e confiável.

Que Deus abençoe a todas as famílias
com muita saúde, harmonia e paz.

Equipe do Departamento Municipal
de Educação de Tocos do Moji.

Sicoob Credivass de Borda da Mata
arrecada 14 cestas básicas e doa
ao CRAS no Dia de Cooperar

Neste ano no DIA C (Dia de
Cooperar), o Sicoob Credivass de Borda
da Mata arrecadou nos meses de maio e
junho de 2021, parte de sua receita nas
transações sobre o produto cartão de
crédito, que contou com o apoio dos
lojistas e cooperados, com compras a

partir de R$ 20,00 na função crédito
utilizadas no comercio local e parte do
valor seria convertida em cestas básicas.

A arrecadação proporcionou o valor
para compra de 14 cestas básicas, doadas
no dia 05/08/2021 a instituição CRAS
Sebastiana Marques.

 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,Imposto de Renda de

pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Tocos do Moji coloca placas de sinalização no Caminho
da Fé e nos principais pontos turísticos do município
O município de Tocos do Moji, além

de investir em todos os setores
essenciais para  melhorar a qualidade de
vida da população, um setor que sempre
também foi muito valorizado, inclusive
com investimentos em divulgação por

fazer parte do Circuito Serras Verdes do
Sul de Minas, do Caminho da Fé e ter
vários atrativos turísticos como
cachoeiras, monumentos, praças e uma
bela paisagem com clima agradável.

Para tornar a cidade mais atraente para

os visitantes e facilitar sua locomoção,
agilizando seus passeios o
Departamento de Turismo e Obras
adquiriu  e colocou no dia 11 de agosto
placas de Sinalização no Caminho da Fé
e nos principais  atrativos turísticos.

Prefeitura de Bom Repouso faz  uma reestruturação do
Departamento de Agricultura com melhoria de vários serviços
A Prefeitura de Bom Repouso fez a

ampliação de serviços gratuitos no
Departamento de Agricultura do
Município como: Cartão de Produtor
Rural, Contratos de exploração agrícola
(arrendamento, comodato, parceria);
Cadastro Ambiental Rural, Incra, ITR,
entre outros.

Emissão de notas fiscais mensais para
1450 produtores.

Campanha de Vacinação contra a febre
Aftosa em todo rebanho de bovinos e
bubalinos e conseguindo atingir 100%
dos produtores.

Houve ainda a contratação de mais
funcionários para atender a demanda de
serviços que foram implantados e
também a realização do primeiro e
segundo show de prêmios “Produtor
Consciente” nos dias 01 de maio e 25 de
Julho. Foram entregues 21 prêmios em
cada sorteio aos produtores do
município.

Córrego do Bairro Santa Terezinha começa a
ser limpo pela Prefeitura de Borda da Mata

A Prefeitura de Borda da Mata deu início  na limpeza do Córrego do Bairro Santa Terezinha.
O Prefeito Afonso e sua equipe, estiveram no bairro  visitando o inicio da obra.
“Preocupados com a época de chuvas e com o transtorno causado pelas enchentes essa administração atua com urgência

para executar esse trabalho”, diz Afonso.
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Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,

salgados,

lanches,

bolos,

brioches

e muito

mais!!!

Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro

Borda da Mata
Telefones:

(35)3445-1727/ 3445-1291

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso

Alegre,

servimos

almoço self-

service.
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TELEFONES DE
EMERGÊNCIA DA

POLÍCIA MILITAR EM
BORDA DA MATA:

190 ou (35) 9-9829-1493

Comunicado
Prefeitura de

Borda da Mata

Prezada população, independente
da ONDA do programa MINAS
CONSCIENTE, o uso de máscara
é obrigatório e salva vidas.
Contamos com o apoio de todos
para juntos vencermos o
Coronavírus, e a obrigatoriedade
do uso de máscara, trata-se de Lei
Federal, Estadual e Municipal
podendo gerar multa, além de
responder processo penal.
Denuncie quem não está usando
máscara através do número: (35)
99874-2660.

Polícia Militar prende homem  por
descumprimento de medida protetiva e
tráfico de drogas no bairro São Judas Tadeu
No dia 24 de julho, sábado por volta das 19h50 no bairro São Judas Tadeu, a PM

foi acionada via 190 pela vítima e relatou que seu filho, de 24 anos de idade, estava
dentro da sua residência muito alterado e agressivo, a vítima estava com medo de
que ele viesse a agredi-la, uma vez que já possui contra o autor medida protetiva
devido a agressões anteriores.

A viatura policial deslocou rapidamente ao local dos fatos e em contato com a
vítima, esta disse que o autor teria fugido juntamente com outro indivíduo. A viatura
então realizou rastreamento pelas imediações vindo a localizar os dois indivíduos
citados numa esquina próxima a uma igreja onde estava sendo realizado um culto
com várias crianças e adultos nas proximidades, e ao perceberem a presença da
guarnição policial o autor e o segundo indivíduo jogaram algo ao solo e saíram
ambos andando, neste momento foi feita a abordagem e durante busca pessoal foi
localizado dentro do bolso do autor a quantia de R$ 7,00 e um aparelho celular. Com
o segundo indivíduo, também conhecido no meio policial por várias passagens
criminais, nada foi localizado, porém ao retornar ao local que dispensaram algo, foi
localizado uma pedra de substância semelhante a crack e uma bucha de substância
semelhante à maconha. Posteriormente a viatura policial deslocou novamente até a
residência da vítima, que após tomar conhecimento do fato autorizou a entrada da
PM na residência para averiguar o quarto onde o filho estava dormindo e na presença
dela foi localizado dentro do guarda-roupa uma porção prensada de substância
semelhante à maconha com vários saquinhos plásticos para dosagem da droga,
que foram apreendidos. Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor
pelos crimes de desobediência de ordem judicial e tráfico de drogas.

Infratores furtam materiais de  fábrica de
cortinas no bairro Nossa Senhora de Fátima
No dia 26 de julho, segunda-feira, por volta das 08h30 no bairro Nossa Sra.

Fátima, a PM foi acionada via 190 pela vítima que relatou que ao chegar  pela manhã
na fábrica, detectou que indivíduos não identificados fizeram um buraco na parede
dos fundos de um dos barracões e entraram no interior da fábrica, reviraram várias
gavetas e furtaram do local uma Motoserra, marca Husqvarna, modelo 390xp, uma
Roçadeira, marca Stihl, modelo fs80, um jogo de chave de boca diversos tamanhos,
uma caixa de ferramenta contendo martelo, alicate, tesoura, chave inglesa e outras
ferramentas, uma Bateria de caminhão -150 amperes e aproximadamente 40 metros
de cabo de cobre de 240mm. A Polícia Militar pede que se alguém tiver alguma
informação dos materiais ligue no 190.

Polícia Militar prende dois homens
por direção perigosa/ resistência e
uso de drogas no bairro Santa Cruz

No dia 02 de agosto, segunda-feira, por volta das 17h10 no bairro Santa Cruz, a
PM encontrava-se realizando blitz e realizou abordagem de um veículo cujo condutor
era conhecido no meio policial pela prática de traficância. Após a Operação de blitz,
a equipe estava deslocando para área urbana, porém deparou com o condutor
abordado anteriormente retornando para a via rural a pé, via esta que é conhecida
por ser rota de tráfico de drogas, a guarnição policial realizou o retorno para
acompanhamento e quando na via rural deparou com um veículo vindo em sentido
contrário, que ao avistar a viatura policial diminuiu a velocidade sem motivos, fato
que gerou suspeita e quando a viatura foi efetuar a abordagem, o veículo começou
a empreender fuga em alta velocidade desobedecendo a ordem de parada dada
pelos militares, foi então iniciado o acompanhamento/perseguição, o condutor
imprimiu velocidade incompatível com as vias urbanas realizando manobras de
derrapagens e arrancadas bruscas e desobedecendo toda regulamentação de
trânsito, colocando em risco a vida de pedestres (adultos e crianças) que caminhavam
pelas vias e os demais veículos que trafegavam nela. Quando em uma das vias, o
passageiro começou a dispensar vários materiais pela janela do veículo que caíram
pelo caminho por onde passavam,  em determinado momento a guarnição policial
conseguiu realizar o bloqueio do veículo e a abordagem de seus ocupantes. Ao
serem chamados para fora do veículo o condutor saiu e se deitou ao solo como
ordenado pelos militares, contudo o passageiro ao sair iniciou uma resistência
passiva, sendo possível perceber que seu nariz estava com resquício de uma
substância branca provavelmente cocaína, se negando a deitar sendo então
necessário o uso de técnicas de controle de contato para quebrar a resistência, ao
perceber que seria preso iniciou resistência ativa desferindo socos contra os militares
e se negando a obedecer as ordens policiais que eram dadas a todo momento, foi
então necessário o uso diferenciado da força com técnicas de defesa pessoal de
torção de articulações, além de chutes e socos para quebra de resistência e
algemação e mesmo após a algemação, o autor permaneceu agressivo tentando se
levantar, sendo necessário quebrar sua resistência até a chegada da viatura de
apoio, onde foi colocado no compartimento de preso cessando assim a possibilidade
de fuga e a agressão aos militares. Em busca no veículo foi localizado um tubo
plástico contendo pequena quantidade de substância semelhante à cocaína que o
autor confirmou ser de sua propriedade. Diante disso, os dois ocupantes do veículo
foram presos e conduzidos para o quartel PM para a lavratura do Reds-TC.

Polícia Militar prende homem por ameaça
(Maria da Penha) no bairro São Judas Tadeu
No dia 02 de agosto, segunda-feira, por volta das 19h20 no bairro São Judas

Tadeu, a PM foi acionada via 190 pela vítima que relatou que vive a aproximadamente
quatro anos com seu amásio e desde que começou o relacionamento vem sofrendo
com ameaças do autor; que residiram no distrito Cervo, zona rural da cidade, sendo
que, por diversas vezes foi surpreendida com moradores indo procurar ele, pois
esse havia furtado residências; que se mudou para Borda da Mata, área urbana,
fugindo dele, mas esse a encontrou e disse que iria ficar na casa, mesmo contra a
sua vontade; que por diversas vezes ele disse que era para ela fazer o papel de
mulher, determinando que tivessem relação sexual; que por diversas vezes esse já
chegou em casa com entorpecentes e fez uso na frente dela e do filho; que nesta
data ele chegou agressivo, dizendo que iria matá-la, e em tom ameaçador disse que
ela só estava viva ainda por ser mãe do seu filho; que diante disso pediu ajuda para
as pessoas que estavam passando na rua; que por diversas vezes o autor já deixou
ela e a criança sem alimento, a casa atualmente está sem energia elétrica; que os
alimentos que tem em casa foi devido a doação que conseguiu junto a Igreja. Diante
disso, a viatura deslocou rapidamente ao local e prendeu o autor em flagrante,
posteriormente encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.

“Eles perguntaram ao fundador de Dubai, Sheikh Rashid, sobre o futuro de seu país, e ele respondeu: ‘Meu avô andava
de camelo, meu pai andava de camelo, eu andava de Mercedes, meu filho andava de Land Rover e meu neto vai andar de
Land Rover, mas meu bisneto vai ter que andar de camelo novamente.

Por quê?
“Tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos, homens

fracos criam tempos difíceis.
Muitos não vão entender, mas você tem que criar guerreiros, não parasitas.
Mesma coisa que você dar tudo de graça ao seu filho que fica dormindo o dia todo.
Você está criando um fracassado dentro de casa”.
instagram.com/nobridogg
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PANIFICADORA FLOR DA MATA

Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes

e completa linha de mercearia.

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

P u b l i c a ç õ e s  d a  C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  B o r d a  d a  M a t a
PROPOSIÇÃO DE LEI

Nº 22/2021
“Dispõe sobre a criação do Conselho

Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – CACS/
FUNDEB.”

O Prefeito do Município de Borda da
Mata (MG), no uso de suas atribuições
e de acordo com o disposto no art. 33 da
Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro
de 2020, sanciona a seguinte Lei:

Capítulo I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Fica criado o Conselho

Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – CACS/
FUNDEB, no âmbito do Município de
Borda da Mata

-.

Capítulo II
Da composição
Art. 2º O Conselho a que se refere o

art. 1º é constituído por 14 (quatorze)
membros titulares, acompanhados de
seus respectivos suplentes, conforme
representação e indicação a seguir
discriminadas:

a) 2 (dois) representantes do Poder
Executivo municipal, dos quais pelo
menos 1 (um) da Secretaria Municipal
de Educação ou órgão educacional
equivalente;

b) 1 (um) representante dos
professores da educação básica pública;

c) 1 (um) representante dos diretores
das escolas básicas públicas;

d) 1 (um) representante dos servidores
técnico-administrativos das escolas
básicas públicas;

e) 2 (dois) representantes dos
responsáveis de alunos da educação
básica pública;

f) 2 (dois) representantes dos
estudantes da educação básica pública,
dos quais 1 (um) indicado pela entidade
de estudantes secundaristas.

g) 1 (um) representante do respectivo
Conselho Municipal de Educação
(CME);

h) 1 (um) representante do Conselho
Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, indicado por seus
pares;

i) 2 (dois) representantes de
organizações da sociedade civil;

j)1 (um) representante das escolas do
campo;

§1° Os membros titulares que serão
indicados pelo conjunto dos
estabelecimentos, farão o processo
eletivo organizado para escolha do
Presidente.

§ 2º A indicação referida no caput deste
artigo, para os mandatos posteriores ao
primeiro, deverá ocorrer em até vinte dias
antes do término do mandato vigente,
para a nomeação dos conselheiros que
atuarão no mandato seguinte.

§ 3º Os conselheiros de que trata o
caput deste artigo deverão guardar

vínculo formal com os segmentos que
representam, devendo esta condição
constituir-se como pré-requisito à
participação no processo eletivo
previsto no § 1º.

§ 4º São impedidos de integrar o
Conselho do Fundeb:

I - cônjuge e parentes consanguíneos
ou afins, até terceiro grau, do Prefeito e
do Vice-Prefeito, e dos Secretários
Municipais;

II - tesoureiro, contador ou
funcionário de empresa de assessoria
ou consultoria que prestem serviços
relacionados à administração ou
controle interno dos recursos do Fundo,
bem como cônjuges, parentes
consangüíneos ou afins, até terceiro
grau, desses profissionais;

III - estudantes que não sejam
emancipados; e

IV - pais de alunos que:
a) exerçam cargos ou funções públicas

de livre nomeação e exoneração no
âmbito do Poder Executivo Municipal;
ou

b) prestem serviços terceirizados ao
Poder Executivo Municipal.

§ 5° Na hipótese de inexistência de
estudantes emancipados, representação
estudantil poderá acompanhar as
reuniões do conselho com direito a voz.

§ 6º O presidente do conselho será
eleito por seus pares em reunião do
colegiado, sendo impedido de ocupar a
função o representante do governo
gestor dos recursos do Fundo no âmbito
do Município.

§ 7º As organizações da sociedade
civil a que se refere este artigo:

a) são pessoas jurídicas de direito
privado sem fins lucrativos, nos termos
da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

b) desenvolvem atividades
direcionadas à localidade do respectivo
conselho;

c) devem atestar o seu funcionamento
há pelo menos 1 (um) ano contado da
data de publicação do edital;

d) desenvolvem atividades
relacionadas à educação ou ao controle
social dos gastos públicos;

e) não figuram como beneficiárias de
recursos fiscalizados pelo conselho ou
como contratadas da Administração da
localidade a título oneroso.

Art. 3º. O suplente substituirá o titular
do Conselho do Fundeb nos casos de
afastamentos temporários ou eventuais
deste, e assumirá sua vaga
temporariamente (até que seja nomeado
outro titular) nas hipóteses de
afastamento definitivo decorrente de:

I – desligamento por motivos
particulares;

II – rompimento do vínculo de que
trata o § 3º, do art. 2º; e

III – situação de impedimento previsto
no § 4º, do art.2° incorrida pelo titular
no decorrer de seu mandato.

§ 1º Na hipótese em que o conselheiro
titular e/ou suplente incorrerem na
situação de afastamento definitivo
descrito no art. 3º, a instituição ou
segmento responsável pela indicação
deverá indicar novos representantes

para o Conselho do Fundeb.
Art. 4º O mandato dos membros do

Conselho será de 4 (quatro) anos,
vedada a recondução para o próximo
mandato.

§1° - O primeiro mandato dos membros
do Conselho terá validade até a data de
31/12/2022, sendo um mandato para
regularização da nova lei.

§2° - A partir do dia 01/01/2023, o
mandato será de 4 (quatro) anos, sendo
vedada a reeleição.

Capítulo III
Das Competências do Conselho do

FUNDEB
Art. 5º. Compete ao Conselho do

FUNDEB:
I – acompanhar e controlar a

repartição, transferência e aplicação dos
recursos do Fundo;

II – supervisionar a realização do
Censo Escolar e a elaboração da
proposta orçamentária anual do Poder
Executivo Municipal, com o objetivo de
concorrer para o regular e tempestivo
tratamento e encaminhamento dos dados
estatísticos e financeiros que alicerçam
a operacionalização do Fundeb;

III – examinar os registros contábeis e
demonstrativos gerenciais mensais e
atualizados relativos aos recursos
repassados ou retidos à conta do Fundo;

IV – emitir parecer sobre as prestações
de contas dos recursos do Fundo, que
deverão ser disponibilizadas
mensalmente pelo Poder Executivo
Municipal; e

V – aos conselhos incumbe, também,
acompanhar a aplicação dos recursos
federais transferidos à conta do
Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar - PNATE e do
Programa de Apoio aos Sistemas de
Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos - PEJA e, ainda,
receber e analisar as prestações de
contas referentes a esses Programas,
formulando pareceres conclusivos
acerca da aplicação desses recursos e
encaminhando-os ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE.

VI - outras atribuições que a legislação
específica eventualmente estabeleça;

Parágrafo Único. O parecer de que
trata o inciso IV deste artigo deverá ser
apresentado ao Poder Executivo
Municipal em até trinta dias antes do
vencimento do prazo para a apresentação
da prestação de contas junto ao Tribunal
de Contas do Estado/Municípios.

Capítulo IV
Das Disposições Finais
Art. 6º O Conselho do Fundeb terá

um Presidente e um Vice-Presidente,
ambos eleitos por seus pares.

Parágrafo único. Estão impedidos de
ocupar a Presidência e a Vice-presidência
os conselheiros designados nos termos
do art. 2º, alínea a, desta lei.

Art. 7º Na hipótese em que o membro
que ocupa a função de Presidente do
Conselho do Fundeb incorrer na situação
de afastamento definitivo previsto no art.
3º, a Presidência será ocupada pelo Vice-
Presidente.

Art. 8º No prazo máximo de 30 (trinta)

dias após a instalação do Conselho do
Fundeb, deverá ser aprovado o
Regimento Interno que viabilize seu
funcionamento.

Art. 9º As reuniões ordinárias do
Conselho do Fundeb serão realizadas
trimestralmente, com a presença da
maioria de seus membros, e,
extraordinariamente, quando
convocados pelo Presidente ou
mediante solicitação por escrito de pelo
menos um terço dos membros efetivos.

Parágrafo único. As deliberações
serão tomadas pela maioria dos membros
presentes, cabendo ao Presidente o voto
de qualidade, nos casos em que o
julgamento depender de desempate.

Art. 10. O Conselho do Fundeb atuará
com autonomia em suas decisões, sem
vinculação ou subordinação
institucional ao Poder Executivo
Municipal.

Art. 11. A atuação dos membros do
Conselho do Fundeb:

I - não será remunerada;
II - é considerada atividade de

relevante interesse social;
III - assegura isenção da

obrigatoriedade de testemunhar sobre
informações recebidas ou prestadas em
razão do exercício de suas atividades de
conselheiro, e sobre as pessoas que lhes
confiarem ou deles receberem
informações; e

IV - veda, quando os conselheiros
forem representantes de professores e
diretores ou de servidores das escolas
públicas, no curso do mandato:

a) exoneração de ofício ou demissão
do cargo ou emprego sem justa causa,
ou transferência involuntária do
estabelecimento de ensino em que
atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao
serviço, em função das atividades do
conselho; e

c) afastamento involuntário e
injustificado da condição de conselheiro
antes do término do mandato para o qual
tenha sido designado.

V - veda, quando os conselheiros
forem representantes de estudantes em
atividades do Conselho, no curso do
mandato, atribuição de falta injustificada
nas atividades escolares.

Art. 12. O Conselho do Fundeb não
contará com estrutura administrativa
própria, devendo o Município garantir
infraestrutura e condições materiais
adequadas à execução plena das
competências do Conselho e oferecer ao
Ministério da Educação os dados
cadastrais relativos a sua criação e
composição.

Art. 13. O Conselho do Fundeb
poderá, sempre que julgar conveniente:

I - apresentar, ao Poder Legislativo
local e aos órgãos de controle interno e
externo manifestação formal acerca dos
registros contábeis e dos
demonstrativos gerenciais do Fundo,
dando ampla transparência ao
documento em sítio da internet;

II - por decisão da maioria de seus
membros, convocar o Diretor Municipal
de Educação, ou servidor equivalente,

para prestar esclarecimentos acerca do
fluxo de recursos e a execução das
despesas do Fundo, devendo a
autoridade convocada apresentar-se em
prazo não superior a trinta dias.

III - requisitar ao Poder Executivo
cópia de documentos, os quais serão
imediatamente concedidos, devendo a
resposta ocorrer em prazo não superior
a 20 (vinte) dias, referentes a:

a) licitação, empenho, liquidação e
pagamento de obras e serviços
custeados com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos
profissionais da educação, as quais
deverão discriminar aqueles em efetivo
exercício na educação básica e indicar o
respectivo nível, modalidade ou tipo de
estabelecimento a que estejam
vinculados;

c) documentos referentes a convênios
do Poder Executivo com as instituições
comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos que são
contempladas com recursos do Fundeb;

d) outros documentos necessários ao
desempenho de suas funções;

IV - realizar visitas e inspetorias in loco
para verificar:

a) o desenvolvimento regular de obras
e serviços efetuados nas instituições
escolares com recursos do Fundo;

b) a adequação do serviço de
transporte escolar;

c) a utilização em benefício do sistema
de ensino de bens adquiridos com
recursos do Fundo.

Art. 14. A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios
disponibilizarão em sítio na internet
informações atualizadas sobre a
composição e o funcionamento dos
respectivos conselhos de que trata esta
Lei, incluídos:

I - nomes dos conselheiros e das
entidades ou segmentos que
representam;

II - correio eletrônico ou outro canal
de contato direto com o conselho;

III - atas de reuniões;
IV - relatórios e pareceres;
V - outros documentos produzidos

pelo conselho.
Art. 15. Durante o prazo previsto no

§ 3º do art. 2º, os representantes dos
segmentos indicados para o mandato
subsequente do Conselho deverão se
reunir com os membros do Conselho do
Fundeb, cujo mandato está se
encerrando, para transferência de
documentos e informações de interesse
do Conselho.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário, em especial a
Lei Municipal nº 1.573/2009.

Borda da Mata/MG, 11 de maio de 2021.

Comissão de Legislação, Justiça e

Redação

Harleny Junqueira Cobra

Presidente

Irma Borges dos Santos

Vice-Presidente

Luiz Carlos da Silva

Secretário

Distrito do Cervo em Borda da Mata recebe operação Tapa-buracos

A Secretaria de Obras de Borda da Mata vem executando serviços de tapa-buracos
nas ruas de Borda da Mata.

A Prefeitura está efetuando manutenção em pontos críticos das vias públicas, o
que possibilita uma maior eficiência no tráfego, aumentando a segurança, a
locomoção e trás inúmeros benefícios a toda população.  No  final do mês de julho,
os moradores do Distrito do Cervo foram contemplados com essas melhorias.

Prefeito e vice de Borda da Mata vão a
Brasília em busca de recursos para o Município

Em busca de
mais recursos
para Borda da
Mata, o prefeito
A f o n s o
Raimundo de
Souza esteve em
Brasília no dia 27
de julho,
a c o m p a n h a d o
pelo vice-prefeito
Célio Cabral.

Com uma
a g e n d a
preparada pelo
D e p u t a d o
Estadual Ulysses
Gomes e pelo
Deputado Federal Odair Cunha, Afonso e Celinho reuniram-se com o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e com o
Diretor do Senado, Alexandre Silveira; apresentaram as demandas do município e protocolaram ofícios com pedidos de
recursos.

“Agradeço muito aos Deputados e aos Senadores que nos receberam tão bem em Brasília. Essa reunião, realizada através
dos nossos amigos Ulysses Gomes e Odair Cunha, trará grande progresso para Borda da Mata” disse o vice Celinho.

Afonso reforça que sua gestão é em prol do povo e que estará sempre buscando mais recursos, mais desenvolvimento.
“Nós estamos trabalhando mais por você, cidadão! Vamos juntos, construir uma nova história para Borda da Mata” diz ele.
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Secretaria Municipal de Educação
de Bom Repouso adquire Materiais

terapêuticos e pedagógicos  para
atendimento psicológico

A Secretaria Municipal de Educação
de Bom Repouso entregou, no mês de
julho,  os Materiais terapêuticos e
pedagógicos adquiridos, juntamente
com a Prefeitura, para atendimento
psicológico aos estudantes que
necessitam, devido a pandemia, a
saúde mental de muitas pessoas foi
afetada com ansiedade, insônia e a
Educação Municipal, pensando num
breve retorno presencial as aulas, já
se prepara para que os alunos, possam
voltar aos poucos tudo como era antes
da Pandemia. “É um esforço a mais que

faremos, para que nossos alunos possam recuperar esse tempo fora da escola, que
mesmo com toda nossa dedicação, não se compara com a presença humana de
afeto e acolhimento”, diz a Secretária de Educação, Renê.

Pátio da Igreja do Bairro Euflauzinos
em Bom Repouso ganha pavimentação

A Secretaria de Obras de Bom
Repouso continua executando obras
pelo município. Sempre pensando em
melhorar a qualidade de vida dos
muníc ipes ,  e la  inves te  em
calçamentos. Neste mês de agosto,
a obra finalizada é a pavimentação

do pátio em frente a Igreja do Bairro
Euflauzinos. “Atendemos mais esta
solicitação dos moradores daquele
local e assim, pretendemos que Bom
Repouso continue avançando para
que possamos chegar também com
benefícios para outras localidades”,

en fa t i za  o  P re fe i to  Edmi l son
Andrade e acrescenta “esta é mais
uma obra de infraestrutura entregue
pela municipalidade que visa levar
mais  confor to  à  popu lação  e
promover o desenvolvimento de
Bom Repouso.”

Parque Municipal de Bom Repouso
ganha Relógio/Termômetro

O Parque Municipal de Bom Repouso
tem chamado a atenção dos visitantes
pela beleza, conforto e atrações que
possui no local. Recentemente, além de
duas fontes de água, a Prefeitura
instalou Relógio/Termômetro para que
as pessoas possam acompanhar, além
das horas é claro, a temperatura no local,
servindo até de orientação para
atividades físicas, como caminhada.

Na madrugada do dia 30 de julho, o
termômetro já registrou temperaturas
negativas.

A Capital Nacional do Morango
amanheceu gelada com temperatura de
quatro graus negativos.

“E a Capital Nacional do Morango vai
se desenvolvendo a cada dia. Resultado
de uma administração competente e
comprometida com o desenvolvimento
turístico”, diz Talita Bertolaccini,
responsável pelo Departamento de
Turismo.

Centro Educacional Municipal
de Educação Infantil (CEMEI D.

Zita) em Bom Repouso
ganha mais nove salas de aula

A Educação Municipal em Bom
Repouso é tratada, como as demais
áreas, com muito carinho e dedicação
por parte dos responsáveis. Mas não é
só na qualidade do ensino a
preocupação, ou seja, para que o ensino
tenha qualidade, é preciso que os
estudantes tenham conforto e
acolhimento adequado com escolas
bem preparadas e agradáveis para
passar seus momentos de

aprendizagem. Os investimentos na
Educação são muitos, tanto no bem
estar, no ensino de qualidade, como nas
obras que proporcionam tudo isto. E
neste mês de agosto, está em
andamento a construção de mais 09
salas no Centro Educacional Municipal
de Educação Infantil (CEMEI D. Zita),
para ampliar e melhorar ainda mais o
atendimento quando tudo voltar ao
normal.

Agradecimento – 1º Concurso
 de fotografia “Bom Repouso

de todos os ângulos”,
Assim concluímos

o 1º Concurso de
fotografia “Bom
Repouso de todos os
ângulos”.

Agradecemos a
todos os
participantes e
parabenizamos os
ganhadores por
mostrarem tanta
beleza de nossa
c i d a d e .
Agradecemos os
n o s s o s
p a t r o c i n a d o r e s :
Pizzaria e
Restaurante Lá
Roma; Padaria
Delícias da Lili;
Sorveteria da Naty;
Sorveteria da Taty.

Vocês  sempre
apoiam e incentivam
o nosso trabalho.
Agradecemos também a Prefeitura e as colaboradoras Viviane Santos e Marta
Cristina.

O Troféu foi de: Reteck Minas.
Talita Bertolaccini

Departamento Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer

Pronto Atendimento Municipal de Bom Repouso é ampliado
A Prefeitura de Bom Repouso tem

intensificado os investimentos em
melhorias pela cidade e também em seus
equipamentos públicos, como o Pronto
Atendimento Municipal.

Neste mês, está fazendo a ampliação
do Pronto Atendimento tem como
objetivo, acolher melhor os pacientes e
também os profissionais da saúde. “As
obras na área da Saúde são muito
importantes, pois fazemos nosso
trabalho com todo carinho, para que
todos que nos procuram tenham um
atendimento humanizado e digno, pois
são merecedores nestes momentos
difíceis que passamos e por isso
agradeço o esforço e dedicação desta
administração que não mede esforços
para levar a melhor qualidade de vida a
população em todos os setores”,
agradece a Secretária de Saúde, Diana
Maria Souza e Couto.

Bom Repouso receberá 500 mil reais por
intermédio do Senador Rodrigo Pacheco

Bom Repouso agradece e
parabeniza a atuação do Deputado

Alberto Pinto Coelho(Betinho) que
atendendo o pedido do prefeito

Edmilson Andrade conseguiu junto
ao presidente do Senado Federal,
Senador Rodrigo Pacheco, mais
R$500.000,00 para o município.


