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Prefeitura de Senador José Bento com apoio da Câmara Municipal de
Vereadores investe R$342.000,00 na compra de uma Pá Carregadeira

Nova Pá Carregadeira
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Prefeitura de Bom Repouso
inicia reforma da Praça

Roque Luiz Andrade
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Secretaria de Saúde adquire Gerador de Energia para
Pronto Atendimento, Hospital e Asilo de Borda da Mata

Entrega do

Gerador de

Energia
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Bom Repouso, Tocos do Moji e mais 17
municípios do Circuito Serras Verdes do Sul de
Minas recebem o Certificado de Reconhecimento
de Instância de Governança Regional – 2020

Escola
Municipal
Ambrosina
Maria de
Jesus do

Distrito Sertão
da Bernardina
em Tocos do

Moji no
Projeto Ensino

em Casa
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Bom Repouso e Tocos do Moji - Página 2
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2020

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              14 - 28
Março                   16 - 31
 Abril                    15 - 30
 Maio                    15 - 29
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 31
  Agosto                14 - 31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               15 - 30
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   11

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Prefeitura de Bom Repouso inicia
reforma da Praça Roque Luiz Andrade

A primeira parte da reforma da Praça Roque Luiz Andrade
em Bom Repouso foi concluída com sucesso, em breve será
finalizada com a pintura.

“Se você  quiser ter o seu nome ou de sua empresa em
algum banco estamos aceitando patrocínios.  Acreditar em
nós mesmo é a maior prova de amor que podemos oferecer ao
mundo. Agradecemos aos vizinhos e colaboradores da nossa
pracinha. A união faz a força”, diz Talita Bertolacini,
Responsável pelo Departamento de Esporte, Cultura, Lazer e
Turismo.

Bom Repouso, Tocos do Moji e
mais 17 municípios do Circuito
Serras Verdes do Sul de Minas

recebem o Certificado de
Reconhecimento de Instância de

Governança Regional – 2020
Com comprometimento e uma parceria

incrível, o Departamento de Turismo de
Bom Repouso com o apoio de Circuito
Serras Verdes está habilitado para o ano
2020.

Documentação aprovada .
“Parabéns aos meus colegas. Todos

habilitados. Um ano difícil mais

seguimos firmes”, diz Talita Bertolacini.
O mesmo aconteceu com Tocos do

Moji, que também teve sua
documentação aprovada. O Diretor do
Departamento de Turismo, José Vítor da
Rosa, também agradece a parceria dos
outros municípios e comemora mais esta
conquista, em um ano bastante difícil.

PASTELARIA DO MOACIR

Salgados
fritos na hora

R$1,00

 Praça Antonio Megale-Borda da Mata-MG

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

Diretor da Escola Municipal de Senador
José Bento envia carta aos pais de alunos

relatando a nova realidade de ensino
Prezados(as) pais, responsáveis e alunos(as);

A situação é nova para todos nós, por isso, tenhamos em mente que todos estamos tentando entender como agir. A relação

professor-aluno é muito diferente da relação pai-filho. Além disso, os responsáveis nem sempre estão preparados para dar

conta do conteúdo escolar. E também todos estamos angustiados e pressionados pela quarentena.

O tempo que a criança tem disponível para o ensino remoto é diferente do tempo na escola. Não apenas por questões de

estrutura, mas porque o ambiente e nível de atenção também mudam.

Pensar em ações mediadas pela apostila, livro didático e tecnologia que levem ao aprendizado, considerando todas as

circunstâncias, é um exercício difícil. Os professores têm se desdobrado para aprender a trabalhar com novas ferramentas.

Mas não só eles: Vocês estudantes, pais e familiares também estão se adequando às novas dinâmicas.

O momento é o de dar as mãos simbolicamente. Não existe resposta pronta. Mas existe uma grande oportunidade de

construir novos caminhos para a escola. Ninguém os preparou para equilibrar o acompanhamento das atividades escolares

ao mesmo tempo que precisam lidar com tarefas e preocupações do trabalho e de casa. Então, a primeira coisa a se fazer

é entender que a adaptação não será perfeita e que todos estão dando o seu melhor nessa nova realidade.

Portanto nenhum estudante deve ser impedido de ter contato com a escola, qualquer que seja a forma escolhida. Nenhum

estudante pode ficar para trás. A escola é insubstituível.   Diante disso, contamos com a colaboração de vocês.

Bons estudos.

Um abraço a todos! Em breve estaremos todos juntos novamente.

Ednaldo Josmar da Silva – Diretor Escolar

Desde o final de junho, a Polícia Militar de Senador José
Bento está nas ruas orientando o uso de máscara. c
Conforme o decreto municipal é OBRIGATÓRIO

O USO DE MÁSCARA de todos os munícipes.

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado
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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.

Secretaria de Saúde adquire Gerador de Energia para
Pronto Atendimento, Hospital e Asilo de Borda da Mata
Mais uma aquisição importante para a

Saúde de Borda da Mata chegou ao
município no dia 26/06. Um gerador de
energia vai garantir o atendimento em
momentos cruciais para o paciente no
Pronto Socorro 24 horas, além disso, o
gerador é essencial para o
funcionamento do Hospital que está
recebendo as obras de adequação para
a reabertura. O gerador vai suprir
também a necessidade do Asilo, lar
municipal que abriga 40 idosos. 

Conforme explica a Secretária de
Saúde, Rosaly Esther, “se a gente tiver
algum problema com a energia elétrica,
o gerador entra em ação. Nós temos na
sala de emergência, os aparelhos todos
ligados, então se eu tenho um paciente
ligado no respirador ou entubado, é
preciso ter energia constante. Isso já é
uma exigência da Vigilância Sanitária,
pois é o coração do Pronto Atendimento
e do Hospital. É uma aquisição que
desde o início estamos lutando para
conseguir e agora realizamos”. 

Um trabalho árduo, que envolve
muitas pessoas e muitos processos. O
vice-prefeito, Paulo César, acompanhou
a chegada do equipamento, além dos
serviços de instalação e obras de
adequação no hospital “mais um passo
importantíssimo dado para que
tenhamos o nosso hospital rapidamente.
Nosso agradecimento sincero ao
deputado federal Bilac Pinto, que
disponibilizou a emenda parlamentar e
possibilitou a compra desse

equipamento”. 
Para quem está atuando na linha de

frente, no acolhimento e tratamento dos
pacientes, esse aparelho representa um
grande avanço. A servidora Nilcea de
Toledo afirma “vai colaborar para salvar
vidas devidos os picos de luz, muitas
vezes em uma emergência podemos ficar
sem aspirador ou respirador, então é
fundamental a instalação desse
gerador.” 

Para garantir a instalação do
equipamento, os servidores municipais
estão empenhados. O pedreiro José
Maria, do Departamento de Obras,
explica os serviços em andamento “a
gente está fazendo a reforma e essa
instalação faz parte. Estamos fazendo a

estrutura para a colocação e em seguida,
a cobertura.” 

Dentro do hospital, as obras
continuam a todo vapor para a
reabertura. O pintor Antônio Cardoso
fez questão de falar “pra nós é o maior
prazer estar aqui reformando, está
ficando um trabalho muito bonito. É um
trabalho que a gente está fazendo para
a população de Borda da Mata. Tenho
certeza que o povo vai ficar muito
contente quando aqui passar a ser
hospital de novo. Vai acolher muita
gente aqui.” O servidor Donizete
Augusto finaliza “é uma honra ser
servidor municipal e poder servir nessa
reforma, onde a população vai ser
beneficiada.”

Vacina contra a Gripe é liberada para
todas as idades em Borda da Mata

No dia 27 de junho, foi dia de atualizar
o cartão de vacinas em Borda da Mata.
Adultos de 20 a 49 anos e toda a
população que não estava incluída nos
grupos de risco da vacinação contra a
gripe foi convidada a participar.
Conforme explica a enfermeira da
Vigilância em Saúde, Grazieli Siqueira
“toda pessoa que vem procurar a vacina,
a gente atualiza o cartão com as doses
de hepatite, febre amarela, antitetânica,
conforme a necessidade de cada um.
Além disso, juntamente com a campanha
da gripe, nós estávamos tendo a
campanha de sarampo, rubéola e
caxumba para as pessoas de 20 a 29 anos
e sarampo e rubéola para pessoas de 30
a 49 anos. É essencial manter o cartão
de vacinas atualizado para garantir a
saúde.” 

Em Borda da Mata, 7.545 pessoas já
tinham tomado a vacina contra a gripe.
Entre os grupos prioritários, 92% das
pessoas foram imunizadas e depois as
doses foram liberadas para toda a
população. É o caso do Alencar Júnior
que espera pela campanha para garantir
a imunização contra os vírus Influenza
B, H1N1 e H2N3. “Como ainda não tenho
idade [do grupo de risco], espero a
liberação e venho tomar. Já vai fazer 5
anos que tomo essa vacina. Hoje já

aproveitei para atualizar o cartão e
tomei o que precisava tomar”. 

Embora a procura pela vacina seja
grande, há uma parte do grupo de
risco que ainda estava em falta,
Grazieli fez o chamado para os pais e
responsáveis de crianças e também
para as grávidas de Borda da Mata
“em crianças nossa meta ainda está
baixa, em torno de 70%, então falta
bastante criança para vacinar, em
gestantes também não conseguimos
alcançar a meta, mas no restante do
público estamos bem, em torno de
90%.” 

Roberta Souza também aproveitou
a oportunidade para atualizar o cartão
“eu tomei a vacina da gripe como
professora,  assim que saiu a
campanha e nessa divulgação, eu vim
para tomar as vacinas contra sarampo
e rubéola. Nós temos que ter essa
conscientização e sempre andar em dia
com nossas vacinas. “ 

Apenas na manhã do dia 27, quase
400 doses foram aplicadas, entre as
vacinas contra a gripe, sarampo,
rubéola e caxumba. Para quem ainda
não está em dia com a vacinação de
rotina, o serviço funciona de segunda
a sexta-feira, das 7h às 15h30, na UBS
Monsenhor Pedro Cintra, no Centro.

Médicos da Saúde da Família em Borda da Mata
alinham protocolo de atendimento para Covid-19

Os médicos das seis Unidades
Básicas em Borda da Mata, que atuam
na Estratégia Saúde da Família (Centro,
Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita,
Santa Cruz, Cervo e Sertãozinho) se
reuniram no dia 02 de julho, juntamente
com a enfermeira responsável pela
Vigilância em Saúde, Grazieli Siqueira,
para discutir, analisar e alinhar o
protocolo de atendimento aos pacientes
com sintomas suspeitos de Covid-19, e
dessa forma, barrar a disseminação do
vírus em Borda da Mata. 

De acordo com o médico Victor Vilela,
é preciso manter todas as medidas de
prevenção, pois é um período de alerta
máxima. “A gente tem uma chance muito
grande de segurar o contágio em Borda
da Mata se contarmos com a
colaboração da população.” E completa
sobre o encontro “Discutimos a
evolução do coronavírus no Estado de
Minas nos últimos dias e como ele tem
estado mais próximo do nosso território.
O risco de interiorização do vírus é muito
grande, então a gente está trabalhando
para sincronizar uma abordagem precoce
e isolar o grupo populacional de uma
forma que a disseminação seja evitada.

Além disso, vamos ampliar a realização
dos testes rápidos.” 

A reunião aconteceu na Unidade do
bairro Nossa Senhora de Fátima e contou
também com a presença do enfermeiro
local, Cássio Magno. 

Para a Secretária de Saúde, Rosaly
Esther, as equipes da Secretaria
Municipal estão trabalhando ativamente
na conscientização, no monitoramento,
no isolamento e na realização dos testes
rápidos para que a situação permaneça

sob controle no município, mas é preciso
que cada pessoa faça a sua parte.”

- USE MÁSCARA; - EVITE
AGLOMERAÇÕES; -MANTENHA O
DISTANCIAMENTO; - LAVE SEMPRE
AS MÃOS OU HIGIENIZE COM
ÁLCOOL 70%; -NÃO TOQUE OLHOS,
BOCA E NARIZ COM AS MÃOS NÃO
HIGIENIZADAS; - EM CASO DE
SINTOMAS GRIPAIS, PROCURE A
UNIDADE DE SAÚDE DE
REFERÊNCIA DO SEU BAIRRO. 

Desenvolvimento Social em Borda
da Mata  reúne setores para discutir

ações em meio à pandemia

O Departamento de Desenvolvimento
Social de Borda da Mata reuniu no dia
30 de junho, os setores dedicados ao
atendimento ao público e
desenvolvimento de políticas sociais
para definir estratégias de trabalho em
meio à pandemia.

“Essa reunião com todos os setores
foi para que pudéssemos discutir
formas de alinhamento das políticas
públicas nessa época de pandemia, de
modo que os atendimentos à população
possam prosseguir sem desrespeitar as

medidas de isolamento social”, explica
o chefe da pasta, Thiago Senna. 

A ideia é utilizar as redes sociais,
desenvolver campanhas de
comunicação e adotar o atendimento
remoto para identificar, orientar e auxiliar
famílias e pessoas em estado de
vulnerabilidade.

Participaram da reunião as equipes
técnicas do CRAS Sebastiana Marques,
da Proteção Social Básica e Especial, do
Conselho Tutelar e Lar Monsenhor
Pedro Cintra.

Dizei do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio; a minha
fortaleza, e nele confiarei.(Salmos 91, versículo 2)

A comunidade do bairro Santa Cruz;  a Coordenadora da Escola Antonio Marques
da Silva, Mariângela Gouvêa Salles, a ex-diretora Damaris Oliveira da Silva; o  ex-
vereadores  Anilton Pereira da Silva e Antonio Albano Martins, o vereador Valdir
Gomes Bonifácio(Dil); o Mercadinho WD; o Pastor Jair Miguel Franco; a Associação
Comercial de Borda da Mata;  os Conselheiros Tutelares; o CRAS Sebastiana
Marques; os Funcionários dos Correios; os Funcionários do Fórum; o Investigador
Policial José Roberto da Silva; Rubens Fanis da Pastelaria;  o jornal e a gráfica
Tribuna Popular; a UBS do bairro Santa Cruz  e também José Geraldo Gomes,  Leny
de Meirelles, Silvio Pedro Rodrigues, Waldemar José Perez de Mello, Rogério Ramirez
Medeiros, Rosana Felisbino, Nádia Maria dos Santos Pádua, Wilma da Fábrica de
Calcinhas, a enfermeira Magali das Graças Ribeiro, homenageiam o Comissário de
Menor, Jair Benedito de Souza, pelo seu aniversário que ocorreu no dia 05 de
junho, desejando a ele muita saúde, felicidade e paz!!!

Parabéns!!!

Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos
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CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO
NO JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO

2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

Departamento de Desenvolvimento
Social de Borda da Mata cria

Programa de Rádio para
informar e orientar a população

A proposta é levar informações à população sobre programas e

benefícios sociais, serviços oferecidos pelos diversos setores

assistenciais do departamento

Por conta do distanciamento social
exigido pelo enfrentamento à pandemia
de coronavírus, o Departamento
Municipal de Desenvolvimento Social
está buscando novas formas de
interagir, informar e orientar os
moradores de Borda da Mata. Uma delas
entrou em ação no dia  09 de julho, com
o programa ‘Assistência Social em
Foco’, que foi ao ar na Rádio Ativa FM,
ao vivo, às 13h. 

A proposta do programa é levar
informações à população sobre
programas e benefícios sociais, serviços
oferecidos pelos diversos setores
assistenciais do departamento, além de
debater o bem-estar social dos
moradores de modo geral. A relação em
família, a violência doméstica, a
reinserção das pessoas no mercado de
trabalho e as políticas públicas voltadas
para a camada mais vulnerável da

população estarão entre os temas
abordados.

As equipes dos diversos setores do
Departamento de Desenvolvimento
Social  participarão do programa todas
as quintas-feiras. A cada semana, um
tema será abordado. Mas, para definir o
assunto, a ideia é criar uma interação com
os moradores a partir das páginas da
prefeitura nas redes sociais, levantando
as principais dúvidas e os temas mais
importantes do ponto de vista da
população. O programa, ainda terá
espaço reservado para informações de
utilidade pública.

“Esta é uma das ações pensadas para
nos aproximar da população e manter o
distanciamento social. Vamos trabalhar
o programa de modo a esclarecer
dúvidas, informar e orientar”, conta a
coordenadora do CRAS Sebastiana
Marques, Marcela Gonçalves Machado.

Autor de roubo a Mercearia no bairro São Judas
Tadeu é preso em flagrante  em Borda da Mata

No dia 25 de junho, a PM foi acionada pelo proprietário de uma mercearia, localizada no bairro São Judas Tadeu, informando
que um homem de altura média, já conhecido na cidade, havia entrado em seu estabelecimento e de posse de um facão anunciou
o roubo, exigindo a entrega do dinheiro do caixa. Em determinado momento, a vítima reconheceu o autor e ao interpelá-lo,
entraram em luta corporal, tendo a vítima sofrido um corte no polegar de uma das mãos, dispensando atendimento médico.
Apesar de alguns clientes tentarem auxiliar a vítima, segurando o autor, este por sua vez, conseguiu evadir do local na posse
de aproximadamente R$ 30,00. Diligências imediatas foram empregadas. Vestes e um boné foram encontrados em via pública, as
quais a vítima confirmou terem sido utilizadas pelo autor durante a prática criminosa. As diligências se mantiveram até 07h da
manhã do dia seguinte. Após muito empenho, o autor foi localizado tentando se esconder, sendo então preso em flagrante
delito e o facão utilizado na ação foi apreendido, posteriormente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Borda da Mata/
MG para adoção das medidas cabíveis.

Autor é preso no bairro Santa Cruz em Borda da Mata por
falsidade ideológica, ameaça e mandado de prisão em aberto

No dia 05 de julho, a Polícia Militar foi acionada via 190 onde o denunciante informava que no Bairro Santa Cruz, alguns
indivíduos, aparentemente de cultura cigana, estariam acelerando um veículo praticando direção perigosa no perímetro urbano.
A guarnição deslocou ao local e identificou o veículo, abordando o condutor, que apresentava visíveis sinais de embriaguez
tais como fala desconexa, hálito etílico e exaltação. Ao solicitar a documentação o condutor se negou a entregar e demonstrou
resistência, momento em que tentou entrar na camionete e sair com o veículo. Neste momento outros indivíduos, aparentemente
ciganos, que estavam em uma residência próxima fazendo uso de bebidas alcoólicas, investiram contra a guarnição PM, dentre
eles um que se identificou com um nome, e posteriormente com outro nome. Ao perceber a iminência da prisão do condutor do
veículo pela prática de direção perigosa, vários indivíduos vieram dizendo que não iriam deixar levá-lo preso, sendo advertidos
pelos militares para que cessassem a ameaça. Tendo eles desobedecido à ordem e continuando a ir em direção aos militares,
ameaçando-os, foi necessário um disparo de arma cal. 12, munição de elastômetro (borracha), para impedir a iminente grave
agressão. Neste momento eles correram em direção à residência dizendo que também tinham armas de fogo e que buscariam
para acertar os policiais. Com a chegada do reforço solicitado, os infratores evadiram em outro veículo, o qual posteriormente
foi abordado e, durante busca pessoal, um dos indivíduos identificou-se como “Diego” e apresentou documentos constando
esse mesmo nome, entretanto foi localizado outro documento, de outro estado, com outro nome, que seria também desse
indivíduo. Durante a ocorrência foi recebida uma denúncia anônima alegando que o indivíduo que se identificava às vezes com
um nome, às vezes com outro, porém na realidade possuía outro nome, que seria o verdadeiro. Sendo assim foram realizadas
várias diligências no intuito de buscar a real qualificação do autor. Após um trabalho contínuo e com afinco, e contando com
o apoio de trabalho integrado com outras instituições, foi possível obter os reais dados do infrator, sendo que este possuía um
Mandado de Prisão em aberto e também várias passagens criminais, inclusive em outro Estado.  Diante disso, o autor foi preso
e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de plantão em Pouso Alegre/MG, para as providências decorrentes.

Polícia Militar apreende ciclomotor no centro de Borda da Mata
No dia 09 de julho, a Polícia Militar durante patrulhamento deparou com um veículo “ciclomotor”, do tipo bicicleta adaptada

com motor, transitando na área central da cidade, cujo condutor não utilizava capacete de segurança. Realizada a abordagem,
foi constatado que o veículo em questão tratava-se de uma bicicleta adaptada com motor, onde o proprietário teria comprado
um motor e instalado na bicicleta, não destinada para esse fim. O veículo não estava devidamente registrado junto ao
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MG conforme determinam as normas de trânsito brasileiro. O veículo ainda não
estava dotado dos equipamentos obrigatórios para a categoria “ciclomotor”, conforme previsão do CONTRAN, tais como:
espelhos retrovisores de ambos os lados; farol dianteiro de cor branca ou amarela; lanterna de cor vermelha na parte traseira;
velocímetro; buzina; ou pneus que ofereçam condições mínimas de segurança. O condutor também não era habilitado na
categoria “A”, ou portador de Autorização para Conduzir Ciclomotor – ACC. Diante do exposto, e considerando também o risco
causado pelo trânsito do veículo sem atender as especificações das normas de trânsito, risco este tanto para pedestres, como
outros condutores e até o próprio condutor do ciclomotor, foram tomadas as providências cabíveis e o ciclomotor removido
para o pátio do guincho.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA
MILITAR EM BORDA DA MATA:

190 ou (35) 99829-1493

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
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integral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG -
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A Estrela de
Sua Saúde!!!
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   Abertura  de firma, Previdência Social,Imposto de Renda de
pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 03/2020
“Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB do Município de

Borda da Mata/MG, e determina outras providências”.

O Sr. ANDRÉ CARVALHO MARQUES, Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os poderes que lhe foram conferidos pela Lei Orgânica
Municipal, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º Esta Lei cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB do Município de Borda da Mata, vinculado ao
Departamento Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos, Rurais e Meio Ambiente, com natureza pública de gestão
orçamentária, financeira e contábil.

Parágrafo único. O FMSB tem por finalidade a concentração dos recursos para a realização de investimentos em
ampliação, expansão, substituição, melhoria e modernização das infraestruturas operacionais e em recursos gerenciais
necessários para a prestação dos serviços de saneamento básico do Município, visando a sua disposição universal,
integral, igualitária e com modicidade dos custos.

Art. 2º Fica o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente – CODEMA – responsável pela gestão
e acompanhamento do FMSB.

Art. 3º Compete ao Departamento Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos, Rurais e Meio Ambiente, sob o
acompanhamento, orientação e fiscalização do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente
(CODEMA):

I - Estabelecer e fiscalizar a política de aplicação dos recursos do FMSB, observadas as diretrizes básicas e prioritárias
da política e do plano municipal de saneamento básico;

II - Elaborar o Plano Orçamentário e de Aplicação dos recursos do FMSB, em consonância com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

III - Aprovar as demonstrações mensais de receitas e despesas do FMSB;
IV - Encaminhar as prestações de contas anuais do FMSB aos Poderes Executivo e Legislativo;
V - Deliberar sobre questões relacionadas ao FMSB, em consonância com as normas de gestão financeira e os

interesses do Município.
Parágrafo único. O Departamento Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos, Rurais e Meio Ambiente, poderá

designar a gestão do FMSB a Autarquia Pública ou a outro órgão público.
Art. 4º Constituem receitas do FMSB:
I - recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município;
II - recursos vinculados às receitas de taxas, tarifas e preços públicos dos serviços de saneamento básico, definidos

conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico e seus regulamentos, se houverem;
III - transferências voluntárias de recursos do Estado de Minas Gerais ou da União, ou de instituições vinculadas aos

mesmos, destinadas a ações de saneamento básico do Município;
IV - recursos provenientes de doações ou subvenções de organismos e entidades nacionais e internacionais, públicas

ou privadas;
V - rendimentos provenientes de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do FMSB;
VI - repasses de consórcios públicos ou provenientes de convênios celebrados com instituições públicas ou privadas

para execução de ações de saneamento básico no âmbito do Município;
VII - doações em espécie e outras receitas.
§1º As receitas do FMSB serão depositadas obrigatoriamente em conta especial, a ser aberta e mantida em agência de

estabelecimento oficial de crédito.
§2º As disponibilidades de recursos do FMSB não vinculadas a desembolsos de curto prazo ou a garantias de

financiamentos deverão ser investidas em aplicações financeiras com prazos e liquidez compatíveis com o seu programa
de execução.

§3º O saldo financeiro do FMSB apurado ao final de cada exercício será transferido para o exercício seguinte, a crédito
do mesmo Fundo.

§4º Constituem passivos do FMSB as obrigações de qualquer natureza que venha a assumir para a execução dos
programas e ações previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico e no Plano Plurianual, observada a Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

§5º O orçamento do FMSB integrará o orçamento da Administração Pública Direta ou Indireta, em obediência ao
princípio da unidade.

§6º A ordenação das despesas previstas no respectivo Plano Orçamentário e de Aplicação do FMSB caberá ao Diretor
do Departamento Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos, Rurais e Meio Ambiente ou a quem este designar.

Art. 5º O Chefe do Executivo Municipal poderá regulamentar a presente Lei, caso seja necessário, podendo inclusive
fazer as designações competentes inicialmente ao Diretor do Departamento Municipal de Obras Públicas, Serviços
Urbanos, Rurais e Meio Ambiente.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 21 de fevereiro de 2020.
Cláudia Alfano Flauzino
Presidente

Senador José Bento recebe 145 mil reais
 em Emendas Parlamentares para as

Secretarias de Saúde e Assistência Social
No início de julho, o município de

Senador José Bento foi comtemplado
com três emendas parlamentares que
totalizam 145 mil reais para as
Secretarias de Saúde e Assistência
Social. 100 mil reais veio através do
Deputado Federal, Dr. Frederico e 45
mil reais, através do Deputado Estadual,

Inácio Franco.
“Quero agradecer em nome de nosso

município ao amigo e Deputado Federal
Dr. Frederico por destinar R$ 50.000,00
para a Secretaria Municipal de Saúde e
R$ 50.000,00 para a Secretaria Municipal
de Assistencial Social de nosso
município para combater o COVID-19”,

disse o Prefeito Fernando Fernandes
acrescenta “Mais uma notícia boa para
nosso município. Foi depositado na
conta da Prefeitura o valor de R$
45.000,00 para a aquisição de um
veículo para Secretaria Municipal de
Saúde, através do Deputado Estadual
Inácio Franco.”

Prefeitura de Senador José Bento com apoio da Câmara Municipal de
Vereadores investe R$342.000,00 na compra de uma Pá Carregadeira

Foi com muita alegria que o Prefeito
Fernando Fernandes anunciou no dia 07
de julho a chegada da nova Pá
Carregadeira para o município.

O objetivo é contribuir com a melhoria
na manutenção das estradas vicinais e
atendimento aos produtores rurais.

Foram investidos um total de R$
342.000,00 com o apoio da Câmara
Municipal para aquisição deste

equipamento.
“Com muita alegria recebemos  em

nosso município uma nova Pá
Carregadeira e agradeço o apoio da
Câmara Municipal para essa aquisição
que, com certeza, irá beneficiar muito
nossos munícipes em diversos trabalhos
inerentes a esta importante máquina.
Muito obrigado a todos”, finaliza o
Prefeito Fernando.

Recebimento da

nova Pá

Carregadeira

UBS de Senador José Bento
recebe 03 termômetros

Digital Infravermelho da
Agência Siccob Saromcredi

No final do mês de junho, a agência
Siccob Saromcredi de Senador José
Bento, realizou a doação de 03
termômetros Digital Infravermelho a UBS
do município.

Os termômetros serão muito úteis na
UBS, para medição de temperatura de
cada paciente, antes dos demais
atendimentos.

“Todos contra o COVID19. Com

nossos mais sinceros cumprimentos,
agradecemos a Cooperativa Sicoob
Saromcredi por sua gentil e importante
doação realizada a UBS do nosso
município. Também ao Prefeito Fernando
Fernandes e  demais Funcionários da
Saúde. Use Máscaras e que Deus
abençoe e proteja nós todos nesta
caminhada”, diz o Secretário de Saúde,
Natan Souza.

Entrega dos

Termômetros
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Escola Municipal Ambrosina Maria de Jesus do Distrito
Sertão da Bernardina em Tocos do Moji no Projeto Ensino em Casa

Através do Projeto Ensino em Casa, a Escola Municipal Ambrosina Maria de Jesus apresenta um pouco do que vem sendo desenvolvido pelos alunos da
Educação Infantil e como está a rotina das Famílias e Educadores no período de isolamento social.

Enaltecendo a importância do vínculo escolar e a aproximação das famílias ao contexto educacional, o Projeto se destaca pela entrega dos profissionais e
dedicação das famílias, todos unidos por um único propósito, prevalecendo a saúde e o bem estar de nossos queridos alunos, educadores, funcionários, pais
e familiares.

Aproveitamos para agradecer, imensamente, a todos os envolvidos no projeto, de modo muito especial às famílias e Professores que muito se dedicam por
nossos alunos. Agradecemos também aos profissionais não docentes, motoristas, secretarias, auxiliares, equipe pedagógica e administrativa pela realização
concreta do trabalho, apesar de toda adversidade.

Exaltamos as parcerias, Sistema de Ensino Aprende Brasil da Editora Positivo, que além do Livro Didático integrado que está totalmente em consonância
com a BNCC, nos propicia capacitações, palestras, atendimento pedagógico eficiente e qualidade no desenvolvimento dos trabalhos não presenciais.
Também a empresa Hetikos que foi crucial na implantação do Projeto.

O momento é de união, cumplicidade, afeto e perseverança. Com Fé em Deus, certamente passaremos por isso e cresceremos em humanidade e Espírito.
Equipe E.M. Ambrosina Maria de Jesus


