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Rua Agrícola Monteiro, no bairro
Santa Cruz em Borda da Mata,
começa a ser pavimentada
Teve início no dia 25 de maio, a
pavimentação da Rua Agrícola Monteiro
de Carvalho, no bairro Santa Cruz. Ao
longo da semana, a via já havia passado
pelos trabalhos finais em sua base para
receber o asfaltamento. A expectativa é
que a obra seja entregue à comunidade
no início de junho.
O asfaltamento vai cobrir cerca de 700
metros de via em uma área de 4,7
quilômetros quadrados. O investimento
é de R$ 252,5 mil, verba do governo
federal, direcionada à cidade por emenda
parlamentar do deputado federal Bilac

Pinto (PR).
O prefeito André Marques (PSDB)
esteve no local para acompanhar os
trabalhos. Ele lembrou que a
pavimentação é uma demanda antiga do
bairro. “É um sonho dos moradores do
bairro Santa Cruz e de todos que por
aqui trafegam. Desde 2017, a
administração definiu a obra como um
de seus focos e conseguimos realizar
para a população”, observou. O chefe
do Executivo agradeceu a todos os
funcionários da Prefeitura envolvidos
nos trabalhos que resultaram na obra.

Pavimentação da Rua Agrícola Monteiro de Carvalho

Escola orienta pais e responsáveis sobre
alimentação saudável para os filhos

Manter a alimentação de seus alunos
saudável é uma das preocupações da rede
municipal de educação em Borda da Mata.
Para cumprir com esse objetivo, as
escolas do município contam com
nutricionistas cuja missão é desenvolver
dietas nutritivas e balanceadas para os
jovens. Mas e quando eles não estão na
escola? Será que esses bons hábitos

alimentares são mantidos?
Para contribuir com pais e responsáveis
nessa difícil tarefa, a Escola Municipal
Diva Ribeiro dos Santos reuniu a
comunidade para receber algumas
orientações da nutricionista Walquiria
Alice Almeida Megale, uma das
profissionais responsáveis por balancear
a dieta dos estudantes do município.

Reforma do estádio municipal de Borda da Mata
avança: reinauguração deve ocorrer em julho
A Prefeitura intensificou esta semana os trabalhos de revitalização do estádio: Vestiário, alambrado,
arquibancada e entorno da arena estão sendo reestruturados e ganhando pintura nova
Mato alto, vestiários depredados,
muro cedendo, arquibancadas sujas e
mal conservadas. Há cerca de dois
anos, o Estádio Municipal de Borda
da Mata era o retrato do abandono.
De lá para cá muita coisa mudou. O
gramado da arena virou o palco do
projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’,
aposta para o futuro que une esporte
e educação; suas instalações
receberam algumas melhorias e a bola
voltou a rolar. Não é pouca coisa, mas
é só o começo.
A Prefeitura intensificou os
trabalhos de revitalização do estádio.
Vestiário, alambrado, arquibancada e
entorno da arena estão sendo
reestruturados e pintados. A forçatarefa da equipe do Departamento de
Obras tem um objetivo: entregar as
obras no dia 13 de julho, quando o
estádio municipal será reinaugurado.
“A reforma do Estádio Municipal
representa o resgate do esporte em
Borda da Mata. É uma estrutura
utilizada pela escolinha de futebol da
Prefeitura, pelos times amadores,
veteranos, um ponto de encontro para
todos os bordamatenses que amam o
futebol e a prática de esportes”, avalia
o responsável pelo incentivo à prática
de esporte na cidade, Thiago Senna.
Para Tiago Lopes, o treinador da
escolinha de futebol da Prefeitura, a
revitalização da arena terá reflexos
importantes no projeto que recebe
cerca de 120 atletas-estudantes de 6 a
17 anos. O primeiro deles é que, com o
estádio reformado, as equipes do
projeto poderão mandar seus jogos em
casa, permitindo que pais e familiares
os acompanhem de perto, o que nem
sempre é possível quando eles jogam
em outras cidades.
“Antes da reforma, não tínhamos
condições de receber as escolinhas de
futebol da região. Para recebê-las,
precisaríamos de um ambiente
agradável e uma boa estrutura. Por
isso, hoje o prefeito está reformando
o estádio para zelar por nossa
escolinha de futebol e para que
possamos trazer mais jogos para
dentro de casa, assim os pais dos
alunos e os familiares poderão
acompanhar de mais perto seus filhos
participando do esporte”, projeta o
treinador.

Tiago
reforça
a
importância
dessa
proximidade entre pais,
familiares e os jovens atletas.
Segundo ele, além da
motivação e do apoio
durante os jogos, o
fortalecimento dos vínculos
entre atletas e com a própria
cidade dá impulso para que
o projeto possa prosperar e
seguir contribuindo para a
qualidade de vida desses
jovens, tanto no gramado
como nas salas de aula, já
que ter bom desempenho na
escola é uma das condições
para seguir no projeto.
Outra perspectiva que se
abrirá
a
partir
da
reinauguração do estádio é
a disputa de campeonato
entre as equipes amadoras,
adultos e veteranos. “O
estádio voltará a ser alegre
aos finais de semana”,
acredita Tiago Lopes.
Políticas para a juventude
Foi preciso dar conta de
muito trabalho para que o
Departamento de Obras
pudesse direcionar esforços
para concluir a reforma do
estádio. Tocada com
recursos e mão de obra da
própria Prefeitura, a
revitalização da arena é mais
um sinal da atenção que a
administração de André
Marques (PSDB) tem dado
ao esporte.
“No poder público, as
coisas
quase
nunca
acontecem na velocidade
que gostaríamos, mas,
quando existe o empenho,
elas acontecem. É uma
reforma muito importante
para os moradores, pois
quando tratamos do estádio
estamos falando de lazer, de
esporte e até de educação,
já que ele abriga hoje um dos
principais projetos que une
esses dois importantes
pilares da promoção de
políticas para a juventude
em nossa cidade”, avalia o prefeito André Marques.
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Cras de Tocos do Moji promove palestra sobre o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual

Para celebrar o Dia Nacional
de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes (18 de
maio), o CRAS Zilda Maria da
Silva de Tocos do Moji
promoveu uma palestra sobre
o tema no dia 20 de Maio.
Essa data é muito significativa
porque em 18 de maio de 1973,
na cidade de Vitória (ES), um
crime bárbaro chocou todo o
país e ficou conhecido como o
“Caso Araceli”. Esse era o nome
de uma menina de apenas oito
anos de idade, que teve todos
os seus direitos humanos
violados, foi raptada, estuprada
e morta por jovens de classe
média alta daquela cidade. O
crime, apesar de sua natureza
hedionda, até hoje está
impune.
Aderindo à Campanha “Faça
Bonito – Proteja nossas
crianças e adolescentes” os
profissionais do CRAS de
Tocos do Moji promoveram um
momento de reflexão sobre a
importancia da família na
proteção das crianças e
adolescentes desconstruindo
os mitos e os tabus em torno
desse assunto.
A palestra aconteceu na
Câmara Municipal e contou
com a participação de pais, mães e profissionais da Educação, Saúde e Conselho
Tutelar.
Texto: Adriana Costa

Tocos do Moji realiza 2ª Manhã Cultural
No dia 26 de maio, em Tocos do Moji, domingo ensolarado de
outono, já com um friozinho típico do sul de Minas, tivemos mais
uma Manhã Cultural!
Uma iniciativa da Casa de Cultura, músicos e artesãos de mostrar
e incentivar os talentos do município e de trazer entretenimento à
população.
Contamos mais uma vez com o apoio da Prefeitura que
autorizou as apresentações e o fechamento da rua e a segurança
com a presença dos policiais.
Tivemos a apresentação da Banda Lira Tocosmojiense com o
maestro André Luiz Rosa, visitas a Casa de Cultura, exposição e
venda de artesanato, caldo de cana e rapadura de produção
local.
A ideia é manter o projeto, já planejando uma nova edição!
Esperamos que aumente o número de participantes e que
possamos continuar proporcionando uma experiência cultural
para a população da região nas manhãs de domingo.
Texto e fotos: Fátima

2ª Etapa do Circuito das Malhas
de MTB XCM e 2ª Etapa do
Campeonato Sul Mineiro de XCO,
na Cidade de Caxambu
No dia 19 de maio, aconteceu em Ouro
Fino, a 2ª Etapa do Circuito das Malhas
de MTB XCM, com a presença de 230
ciclistas. A corrida teve 02 percurso (PRO:
45 km e Sport com 36 km). Alguns ciclistas
de Borda da Mata estiveram presentes
no evento.
IGOR ALMEIDA: 14º na categoria Sport
sub 30 (02:00:56);MARCELO JOSÉ DE
SOUZA: 14º na categoria Sport sub 40
(01:50:51) JOSÉ JÚLIO DE TOLEDO
JÚNIOR: 13º na Sport sub 45 (01:54:29);
LUCAS LEANDRO BORBA: 8º na Sport
sub 25 (01:51:23); José Cassio Vitório: 4º
na Sport Over 50 (02:38:56); JOSÉ
ROBERTO EUGENIO DOS SANTOS:
terceiro na pro Junior (01:58:41) . Lucas
Bentos, Luiz Carlos Mendes e Maria Rita
dos Santos, também participaram da

prova.

2ª Etapa do Campeonato Sul
Mineiro de XCO, na Cidade de
Caxambu.
No dia 27 de maio, aconteceu a 2ª etapa
do campeonato Sul Mineiro de XCO, na
cidade de Caxambu. 02 ciclistas de Borda
da Mata-MG estiveram presentes no
evento. Ramirez Souza Medeiros (2º
colocado na categoria senior) e Lucas
Bento (2º colocado na categoria expert).
A prova valia pontos pelo ranking
nacional e pelo ranking mineiro e contou
com a presença dos melhores ciclistas da
região, inclusive ciclistas profissionais,
como Sherman Trezza de Paiva ( Equipe
canondalle) 1º colocado na elite e Carlos
Alberto Olímpio (equipe TSW) 2º
colocado na Elite.

Evento em
Caxambu

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

Evento em Ouro Fino

Em Pouso
Alegre,
servimos
pratos
executivos

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Tocos do Moji realiza trabalhos
educativos sobre Saúde Bucal
nas escolas do Município
Um dos temas elencados pelo
Programa de Saúde na Escola é a
Promoção e Avaliação da Saúde Bucal.
Segundo Organização Mundial de
Saúde, “Saúde Bucal” compreende um
estado em que a pessoa está livre de
dores, desconfortos e alterações na
boca e na face, abrangendo as
condições de câncer oral ou na garganta,
infecções e ulcerações bucais, doenças
e quaisquer distúrbios que possam
afetar a qualidade de vida.
Como nosso organismo é um sistema
complexo e interligado, um problema lá

Palestras
nas
Escolas
sobre
Saúde
Bucal

na boca pode desencadear disfunções
digestivas, imunológicas e até cardíacas,
já que as bactérias podem migrar até
outros órgãos através da corrente
sanguínea.
De 20 a 24 de maio, em parceria com os
profissionais da rede foram realizados
nas escolas de Tocos do Moji, trabalhos
educativos e preventivos, ressaltando
a importância de que cuidar da saúde da
boca garante um bom funcionamento de
todo o organismo.
Foi passado um vídeo educativo para
os jovens alunos da rede pública de
educação acerca dos
cuidados com a saúde bucal,
com ênfase sobre as práticas
preventivas, haja vista ser a
área preventiva de suma
importância não somente
sob o aspecto da saúde
geral dos pacientes, mas
também sob a nuance de
considerável diminuição de
custos em gastos da saúde
pública sob o prisma
curativo/ corretivo das
enfermidades bucais.

Associação Comercial de Borda da Mata promove
Campanha gratuita aos Associados no mês de maio
A Associação Comercial e Industrial de Borda da Mata,
neste mês de maio, conseguiu promover a primeira
campanha gratuita aos associados.
A nova diretoria está empenhada em promover durante todo
o ano eventos que fortaleça o comércio local, pois com
fortalecimento do comércio novas oportunidades de emprego
irão surgir.
Para o mês de junho, a Associação estará com a campanha
dos Dias dos Namorados, onde conseguirá promover, a um
casal de apaixonados uma viagem até Poços de Caldas com
tudo pago.
A ACIBM diz aos comércios não associados ainda, que
estende-se o convite para conhecer as novas propostas que
estão organizando. “Fica o convite para que você também
possa fazer parte dessa nova fase da associação,”, diz a
Presidente Ana Cláudia.
Curiosidades: “Todas as promoções e eventos promovidos
pela associação estarão identificados com o tapete verde
escuro nas portas de seus estabelecimentos. O porque da cor
verde escuro? Ela simboliza o crescimento, a harmonia, o
frescor e a fertilidade. O verde tem forte correspondência
emocional com a segurança, verde escuro também é
comumente associado ao dinheiro.
Como estamos em busca de crescimento, fortalecimento e união do comércio optamos por essa cor, que caracteriza a nossa busca.”
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Primeira parcela do IPTU em Borda
da Mata vence em 21 de junho
Pagamento à vista dá direito a desconto de 10%. Para pagamentos parcelados, as datas de
vencimento são 21 de junho, 19 de julho e 19 de agosto. Imposto é o mais
importante do município e representa 40,1% da arrecadação própria
Na próxima semana, os moradores de
Borda da Mata começam a receber os
carnês do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU). Ele pode ser pago em
até três parcelas, sendo que a primeira
delas vence em 21 de junho. As demais
devem ser pagas em 19 de julho e 19 de
agosto. Quem optar pela parcela única,
que deve ser paga até 21 de junho, terá
desconto de 10%.
A alíquota do IPTU é de 0,5% do valor
venal dos imóveis edificados e de 1,5%
do valor venal dos lotes vagos. Além do
imposto predial, tem a taxa de Coleta de
Lixo, que, atualmente, é cobrada dos
imóveis edificados e varia de R$ 26,27 a
R$ 43,95, a depender do tamanho do
imóvel e seu uso (residencial, comercial
ou industrial).
Há também que incide apenas para os
lotes vagos, com alíquota de 0,5% da
UFBM (Unidade Fiscal de Borda da
Mata) multiplicada pelas testadas do
imóvel.
O imposto, taxa, contribuição e suas
alíquotas estão previstos no Código
Tributário do município (Lei Municipal
Nº 1.373 de 2003).
Maior fonte de arrecadação própria do
município
O IPTU é a fonte mais importante de
arrecadação própria de Borda da Mata.
Para se ter uma ideia, ele representa
40,1% das receitas próprias do
município, que são os tributos
arrecadados diretamente pela Prefeitura.
Em 2018, dos R$ 3,7 milhões que
entraram nos cofres municipais de fontes
próprias, R$ 1,5 milhão era referente a
IPTU, verba aplicada principalmente nos
setores de saúde e educação, para os
quais são destinados até 65% de tudo
que o município arrecada, incluindo aí
as verbas advindas de repasses federais
e estaduais.
Em Borda da Mata, o IPTU é cobrado
no segundo semestre do ano, ao
contrário do que ocorre na maioria das
cidades, onde o imposto é aplicado no
primeiro semestre. A data diferenciada é
uma forma de aliviar o peso sobre os

Plantão Virtual com consultor da UNA oferece isenção de inscrição
no vestibular e bolsa de até 40% em todos os cursos da instituição
de ensino para os moradores do município

contribuintes em um período de grandes
despesas, como pagamento de IPVA,
compra de material escolar, matrículas e
outros gastos.
Você contribui, o município retribui
A Campanha de 2019 do IPTU em
Borda da Mata fala da importância da
contribuição de cada morador para o
desenvolvimento
da
cidade,
especialmente em um momento de crise,
quando nos últimos dois anos, até março
de 2019, o município deixou de receber
R$ 6,7 milhões em repasses do governo
do Estado.
Na contracapa dos carnês enviados
aos moradores segue a seguinte
mensagem: “IPTU 2019. Você contribui.
A Prefeitura retribui em serviços e
qualidade de vida”. A capa é ilustrada
com fotos de alguns dos setores para
os quais são direcionados os
investimentos do município: saúde;
educação; emprego e renda e obras.
“Por ser um tributo que incide sobre a
casa das pessoas, o lugar onde elas
nascem, crescem e vivem suas histórias,
o IPTU carrega esse simbolismo. A partir
da contribuição anual de cada munícipe,
serviços públicos essenciais em saúde,
educação e obras são mantidos. E essa
receita se torna ainda mais importante
em um cenário em que repasses
estaduais são retidos.”, explica a diretora
de Administração e Finanças, Marília
Sáber.
A atual crise que atinge todo o país,
marcadamente Minas Gerais, afetou

profundamente os municípios. Alguns
poucos, como Borda da Mata,
conseguiram se virar, mesmo sem os
recursos que deveriam ter sido
repassados pelo estado. “Mais do que
nunca, tivemos que buscar sustento nas
nossas próprias pernas e olha que o
peso é enorme. Agora, quando começa
a arrecadação do IPTU, a contribuição
de cada morador fará a diferença em mais
um ano de superação”, analisa o prefeito
André Marques.
Você sabe como é gasto o dinheiro da
sua contribuição?
As contribuições de coleta de lixo e
taxa de iluminação são destinadas a seus
setores específicos. Já os valores
arrecadados com o IPTU seguem para o
orçamento geral da Prefeitura. Nesse
caso, pode-se considerar que a verba é
destinada proporcionalmente para todos
os setores da administração, veja como
o orçamento da cidade está distribuído
para 2019:
Orçamento previsto para 2019:
R$ 36,87 milhões
IPTU estimado para 2019: R$ 1,48
milhão
Investimento por setor
Educação, Cultura e Esporte: 37,5%
Saúde: 28,78%
Desenvolvimento Social e Econômico:
8,86%
Obras e Infraestrutura: 9,98%
Custeio e Administração: 11,4%
Encargos e pequenas reservas: 3,49%

Comunidade celebra 150 anos da Igreja
Presbiteriana Independente de Borda da Mata
Fundada em 23 de maio de 1869, IPI foi a primeira igreja protestante de Minas Gerais
e a quinta do Brasil. É considerada um dos marcos da religiosidade em Borda da Mata
A religiosidade tem uma marca
profunda na história de Borda da Mata.
Caminho de três rotas da fé, uma delas
recém-criada, a cidade assenta na
espiritualidade um de seus traços mais
característicos. No dia 23 de maio, a
comunidade celebrou um dos marcos da
religiosidade local: o aniversário de 150
anos da Igreja Presbiteriana
Independente (IPI) de Borda da Mata,
que iniciou sua jornada por aqui antes
mesmo da emancipação política do
município.
As celebrações na igreja ocorreram nos
dias 18 e 19 de maio, no centro de
eventos da IPI. O culto teve participação
do Presbitério São Paulo Minas, com
pregação do reverendo Áurio Rodrigues
Oliveira e do reverendo Assir Pereira. O
prefeito André Marques também
acompanhou as festividades.
História
Os primeiros passos da IPI em Borda
da Mata foram dados em 23 de maio de
1869. Organizada pelo reverendo Robert
Lenington nascia a primeira igreja
evangélica protestante de Minas Gerais
e a quinta do Brasil, ligando a cidade às
raízes do protestantismo nacional.
A celebração inicial reuniu membros
da família Gouveia e três de seus
escravos. À época, 14 pessoas fizeram a
profissão de fé e batismo e, na mesma
data, seria celebrada a primeira santa
ceia da comunidade religiosa.
Para chegar a esse ponto, porém, é
preciso voltar ao ano de 1867. A primeira
semente do protestantismo foi semeada
em Borda da Mata durante a visita do
reverendo José Manoel da Conceição,
um ex-padre da cidade de Brotas (SP).
Ele foi até o sítio de Antônio Joaquim

Em parceria com a Una, município
estende condições especiais de
acesso a cursos superiores para os
moradores de Borda da Mata

Gouveia divulgar o evangelho. A
pregação do religioso levou à conversão
da família, uma das mais tradicionais da
cidade, ao protestantismo que, a partir
dali, passou a conquistar novos adeptos
no município.
As primeiras celebrações ocorriam no
sítio da família. Foram necessários oito
anos para a construção do primeiro
templo. Erguido no bairro Palma, na zona
rural, era uma construção sem requinte,
mas acolhedora aos fiéis. A primeira
geração da comunidade religiosa
contava com 40 membros professos e
64 crianças.
Até o início do século XX, a
organização religiosa levava o nome de
Primeira Igreja Evangélica de Borda da
Mata. Foi em 1903, sob a influência do
reverendo Alfredo Borges Teixeira que
ela passou a ser chamada de Igreja
Presbiteriana Independente. Pouco mais
de uma década depois, em 1915, foi
inaugurado o primeiro templo na cidade.
Em pouco tempo, porém, ele ficou
pequeno para abrigar as levas de novos
membros que chegavam à igreja.
A meta de construir um novo templo,
maior e com uma arquitetura mais
arrojada, exigiu união. Para levantar
fundos, a produção agropecuária dos
membros era um trunfo. Bezerros, café,
milho, ovos eram vendidos para ajudar
na soma de recursos. Enquanto isso, as
obras eram tocadas em esquema de
mutirão. Até mesmo as crianças, sempre
acompanhadas dos pais, davam uma
força.
Com todo o empenho comunitário, em
23 de maio de 1957 foi inaugurado o
templo atual, que fica na Rua Herculano

Cobra, no centro de Borda da Mata.
A fé protestante tornou-se um dos
símbolos da religiosidade local. Em 1999,
o prefeito Dorival Carlos Borges
sancionou a lei 1223, que decretou 23
de maio como “O dia do
Presbiterianismo em Borda da Mata”.
Hoje e amanhã
O reverendo Benedito Amaro, mais
conhecido na cidade como ‘pastor
Benê’, é o atual líder religioso da IPI de
Borda da Mata. Natural de Iguaraçu
(PR), ele foi ordenado pastor aos 22
anos. Antes de desembarcar em Borda
da Mata, ele cumpriu missões no
Amazonas e Mato Grosso.
Seu destino se entrelaçaria com a
cidade mineira em 1999. Em janeiro
daquele ano, ele recebeu uma ligação
do presidente do Presbitério Minas São
Paulo. Sua nova missão: liderar a IPI de
Borda da Mata.
Desde então, se dedica à comunidade
religiosa que, para ele, tem um papel social
transformador: “O maior benefício que
podemos trazer para a sociedade é a
recuperação do ser humano, da sua
dignidade”, atributos que ele, acredita,
podem ser alcançados por meio da fé.
Segundo o reverendo, em meio a tempos
confusos, a igreja tem um papel de repassar
aos fiéis a responsabilidade de ser um
cristão. “Nós que somos cristãos, temos
que viver com responsabilidade este nome
e trabalhar por uma sociedade melhor, mais
temente a Deus”, propõe.
O religioso conta que o Centro de
Eventos que abrigou a celebração dos 150
anos da IPI, acaba de ser concluído, mais
um feito da comunidade presbiteriana, que
ao longo de um século e meio constrói
sua obra de fé.

A Prefeitura de Borda da
Mata anunciou uma parceria
com a UNA Pouso Alegre
que concede aos servidores
e seus dependentes isenção
da taxa de vestibular e uma
bolsa de 40% com desconto
sobre as mensalidades de
todos os cursos da
instituição de ensino.
“Depois de anunciada a
parceria para os servidores,
tivemos uma grande procura
de moradores pelos
benefícios. Então, conversamos com representantes da instituição sobre a
possibilidade de estender a parceria,o que acabou sendo feito”, conta Marília Duarte,
diretora do Departamento de Administração e Finanças da Prefeitura.
Para ter acesso aos descontos, basta entrar em contato com o plantão virtual da
UNA, com o consultor Vitor, no canal criado para atender os moradores locais.
Como entrar em contato com o plantão virtual da UNA
Para ter acesso às condições especiais, os interessados devem acessar o link de
contato do plantão virtual da universidade, que funciona via whatsapp. Por meio do
aplicativo, é feito o contato com o profissional responsável por fazer a negociação.
O horário de atendimento é da 8h às 17h.
Sobre a UNA
A Una Pouso Alegre possui 18 cursos de graduação nas áreas de exatas, humanas
e biológicas, além de MBAs em Controladoria e Auditoria, Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas e Gestão Estratégica de Negócios.
Entre as melhores universidades privadas do país, a Una atua há 57 anos no
ensino superior. Hoje, possui 18 unidades em Minas Gerais e Goiás.

No CT do Oscar: craques da
escolinha de futebol da Prefeitura
de Borda da Mata participam de
avaliação contra time profissional
No dia 11 de maio, os
craques da escolinha de
futebol da Prefeitura de
Borda da Mata passaram
por um teste de peso. Eles
fizeram um jogo avaliativo
contra o Brasilis, equipe
profissional de futebol de
Águas de Lindóia.
Os trabalhos foram
desenvolvidos no Centro
de Treinamentos (CT) que
o ex-zagueiro e capitão da
seleção brasileira, Oscar
Bernardi, mantém naquele
município.
Passaram pelo teste de
fogo três categoria: sub10, sub-11 e sub-13 (A e B).
“Com certeza foi mais uma
experiência fundamental
na vida desses jovens
atletas. Foram jogos
contra equipes que
contam com estruturas de
muita qualidade para
padrão de alto rendimento.
Um teste de fogo para
mostrar que estamos em
um nível muito interessante”, avalia o
treinador Tiago Lopes.
Os resultados dos confrontos foram
os seguintes:
=> Sub-10
Borda 1x1 Brasilis

=> Sub-11
Borda 0x7 Brasilis
=> Sub-13 A
Borda 0x2 Brasilis
=> Sub-13 B
Borda 0x1 Brasilis

Comemoração dos150 anos da Igreja
Presbiteriana Independente de Borda da Mata
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Tem curso novo no CRAS de
Borda da Mata: “Qualidade no
atendimento ao cliente”
Curso gratuito de qualificação profissional é parte do projeto
“Qualifica Borda da Mata”. Inscrições já estão abertas
O projeto Qualifica Borda
da Mata vai oferecer mais um
curso gratuito de capacitação
profissional
para
os
moradores da cidade. Desta
vez o aprimoramento se
destina à “Qualidade no
atendimento ao cliente”.
As inscrições para o curso
já estão abertas, seguem até
10 de junho, e podem ser feitas
no CRAS Sebastiana
Marques, de segunda a sextafeira, das 8h às 17h. Para se
inscrever, o candidato deve ter
mais de 16 anos. É necessário,
ainda, ter completado o
Ensino Fundamental.
Ao se dirigir ao CRAS para
fazer a inscrição, o candidato
deve ter em mãos: cópia RG,
CPF, comprovante de
residência, histórico escolar
ou declaração. “Os interessados devem se apressar. As vagas são limitadas a 25
pessoas”, alerta a coordenadora do CRAS, Marcela Gonçalves Machado.
Qualifica Borda da Mata
O projeto ‘Qualifica Borda da Mata’ teve início em 2017, resultado de uma parceria
entre a Prefeitura de Borda da Mata, Ministério Público, Senai e Senac. Desde
então, diversas pessoas passaram por cursos gratuitos de capacitação profissional
para atuar em distintos setores. Além de gerar novas oportunidades para inserção
no mercado de trabalho, garantindo renda para as famílias, ao qualificar a mão de
obra local, o projeto torna a economia do município mais dinâmica e competitiva.
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Veículo é removido com documentação
em atraso em Borda da Mata

A equipe policial, em patrulhamento preventivo pela cidade, abordou um veículo
GM/Omega, com emplacamento de Ipuiuna/MG, e ao ser solicitado os documentos
do veículo, o condutor apresentou sua CNH, porém o documento do veículo (CRLV)
apresentado estava com ano/exercício de 2017. Em consulta ao sistema informatizado,
foi constatado que o veículo não estava devidamente licenciado, constando o
último licenciamento em ano/exercício 2017. Desta forma, o veículo foi removido ao
pátio credenciado do DETRAN, e lavrada a devida autuação.

Cidadão é preso por porte maconha e
ameaça durante evento em Borda da Mata
Durante o evento Festa do Peão de Borda da Mata, um segurança do evento
avistou um indivíduo entrar no banheiro do evento junto com outro cidadão, e
suspeitando da atitude dos cidadãos permaneceu observando-os, até que em
determinado momento, juntamente com outros seguranças do evento, abordou um
cidadão quando este saía do banheiro; porém o abordado ao elevar as mãos para
colocá-las sobre a cabeça, colocou em sua própria boca um envólucro contendo
maconha, sendo ela retirada por um dos seguranças, os quais conduziram o indivíduo
para a saída do evento, acionando a viatura policial em seguida. Durante a retirada
do cidadão, este proferiu palavras de ameaças contra o segurança. A equipe de
policiais militares foram até o local, e após tomarem conhecimento do ocorrido,
prendeu o cidadão por porte do entorpecente e pela ameaça proferida, sendo ele
conduzido até o quartel PM para as devidas providências.

Homem é preso e menor apreendido
por porte de maconha em Borda da Mata
Durante operação pelo bairro Amoreiras, a equipe de policiais militares visualizou
um transeunte em atitude suspeita, o qual foi abordado e submetido à busca pessoal,
sendo encontrado no interior de uma sacola que estava em sua posse, 01 bucha de
maconha. Diante do ocorrido, o cidadão foi conduzido preso até o quartel PM para
as devidas providências.

ERRATAAO EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019
Na edição nº 401, DE 15 de maio de 2019, página 6, do Jornal Tribuna Popular
Onde se lê: ASSINATURA: 15/05/2019
Leia-se: ASSINATURA: 15/03/2019
Borda da Mata, 22 de maio de 2019.
Maria Angélica Fagundes da silva
Controle Interno Municipal
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Dia das Mães no Lar Monsenhor
Pedro Cintra tem tarde festiva,
música e visita de jovens
No fim de semana das Mães, idosos receberam a visita
dos jovens da Igreja Sara Nossa Terra. No domingo,
foram presenteados pelos Correios e tiveram uma
tarde festiva com direito a sanfoneiro e violeiro
O fim de semana de Mães foi para lá
de especial no Lar Monsenhor Pedro
Cintra, em Borda da Mata. Os idosos
da casa de repouso do município
tiveram atividades especiais para
marcar a data. No sábado, 11 de maio,
eles receberam a visita dos jovens da
Igreja Sara Nossa Terra e, no domingo,
12 de maio, foi a vez de uma tarde
festiva com direito a presentes doados
pelos Correios de Borda da Mata e
muita música ao som de viola e
sanfona.
Os jovens da Igreja Sara Nossa Terra
contaram e encenaram histórias,
dançaram, bateram papo e ainda
levaram deliciosas guloseimas para
compartilhar com os idosos. “Eles
gostam muito de ouvir e contar
histórias, amam novidade e companhia.
As doações são sempre bem-vindas,
mas, muitas vezes, uma boa conversa

também faz a diferença para eles”, conta
a coordenadora do Lar, Dalva Luzia.
Depois do sábado lúdico, com batepapo, história e doces, no domingo os
idosos viveram uma tarde festiva. Foram
presenteados pelos Correios com um
creme hidratante e uma bela torta de
frango para o café da tarde, que foi
harmonizado com a música animada do
sanfoneiro Vicente.
Dalva agradeceu às doações e a
presença dos voluntários no Lar.
Segundo ela, ambas as iniciativas
proporcionaram
momentos
diferenciados para os idosos.
“Agradecemos também nossos
colaboradores pela dedicação de
sempre, as doações e o voluntarismo
de entidades e pessoas que é muito
importante para nos ajudar a elevar o
bem-estar dos nossos idosos”,
considera.

Gestores de Borda da Mata participam
do 36º Congresso Mineiro da AMM
Ao longo do maior evento de gestão pública do Estado, o chefe de Gabinete, vice-prefeito e
coordenador de Desenvolvimento Social aproveitaram para cobrar recursos do governo
do Estado e pedir apoio a parlamentares por novos investimentos na cidade
O município de Borda da Mata enviou representantes para o 36º
Congresso Mineiro de Municípios, o evento municipalista mais importante
do Estado, organizado pela AMM. A comitiva formada pelo vice-prefeito
Paulo César (representando o prefeito André Marques, que ficou na cidade
com a esposa, prestes a dar à luz o segundo filho do casal), pelo chefe de
Gabinete Celso Cardoso Arruda e pelo diretor do departamento de
Desenvolvimento Social, Thiago Senna, viajou a Belo Horizonte com três
objetivos: buscar inovações em gestão pública, aproveitar para cobrar
verbas do Estado e pedir apoio político de parlamentares para garantir
investimentos na cidade.
A edição de 2019 do Congresso debateu o atual cenário da gestão
pública nacional e os desafios dos municípios nesse novo contexto. O
tema proposto: “Novos governos. Perspectivas, Desafios e Compromisso
com os Municípios” foi discutido ao longo dos dias 14 e 15 de maio em
seminários, fóruns, feiras e reuniões.
Aprimorar a gestão pública deve ser um objetivo permanente dos
governos, mas, em tempos de escassez, as técnicas administrativas podem
ser a diferença entre um município com finanças sob controle e um
completamente falido, com impactos graves sobre a prestação de serviços
públicos.
Como lembra o vice-prefeito Paulo César, foi graças ao aprimoramento
da gestão pública que o município de Borda da Mata atravessou sem
sobressaltos a maior crise financeira do Estado de Minas Gerais. “Desde
o início, adotamos uma gestão austera, promovendo a máxima eficiência
na aplicação dos recursos públicos. Com essa postura, conseguimos fazer
mais com menos e, apesar da crise, obtivemos avanços importantes em
diversos setores”, avalia o político, ressaltando que a cidade manteve a
prestação dos serviços públicos de forma eficiente, não atrasando um dia
sequer o pagamento de seus servidores e fornecedores.
O chefe de gabinete conta que a participação no evento, além de oferecer
a oportunidade de conhecer novas e boas práticas de administração
pública, é um ponto de encontro entre gestores e parlamentares.
“Estivemos reunidos com o deputado Dalmo Ribeiro, com o senador
Rodrigo Pacheco e outros parlamentares. Temos muitos projetos para os quais buscamos investimentos junto ao governo de
Minas e governo federal. Ter apoio político é fundamental para tirar esses projetos do papel”, considera.
Seminário de Assistência Social
O diretor do Departamento de Assistência Social, Thiago Senna, participou do IV Seminário de Assistência Social, um dos
eventos do Congresso. O gestor, que teve a companhia da coordenadora do CRAS Sebastiana Marques, Marcela Gonçalves,
foi em busca de atualizações e aprimoramento no segmento. A pasta tocada pela dupla está entre os exemplos de gestões bemsucedidas da Prefeitura de Borda da Mata. Com projetos de grande impacto na comunidade, promove assistência a grupos
socialmente vulneráveis, promove e estimula a interação social e atua na geração de emprego e renda.
“A assistência social se desenvolveu muito nos últimos anos. Estar antenado com as novidades e os avanços no setor é
importante para que possamos garantir a inserção do município na totalidade das políticas públicas de amparo aos mais
vulneráveis”, avalia o gestor.
Mas, assim como os colegas, o diretor tratou de aproveitar ao máximo a oportunidade. Reunido com Elizabeth Jucá, secretária
de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais, ele cobrou repasses do Piso Mineiro, uma verba complementar
que deveria estar sendo destinada aos municípios para auxiliar no atendimento às famílias em estado de vulnerabilidade social.

Comemoração do Dia das Mães no Lar Monsenhor Pedro Cintra

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
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PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
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“Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual
Infanto – Juvenil” é comemorado
pelo CRAS e Secretaria de
Educação de Bom Repouso
O dia 18 de maio é o “Dia
Nacional de Combate ao Abuso
e Exploração Sexual Infanto –
Juvenil” e para comemoração
dessa data a equipe do CRAS
de Bom Repouso em parceria
com a Secretaria Municipal de
Educação esteve nas Escolas
Municipais apresentando o
teatro “Não me Toca Seu
Boboca” das autoras: Andrea
Viviana Taubman, Rosana
Mont’Alverne
e Thais
Linhares. Os alunos interagiram
muito bem com o teatro.
Através de perguntas feitas pela
psicóloga Regina percebeu-se
que as crianças entenderam o
objetivo do teatro representado
pela equipe do CRAS.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 19/2018
“Dá nome de rua no bairro que
menciona e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Borda da Mata,
Estado de Minas Gerais, decreta e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua Luiz de
Jesus Floriano a rua que se inicia na Rua
Vicente Gonçalves Pinto e termina na Rua
Conceição Borges dos Santos, no bairro
Nossa Senhora de Fátima.
Art. 2º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Borda da Mata, 12 de setembro de 2018

Proposição de Lei nº 20/2018
“Autoriza o Poder Legislativo de Borda
da Mata a conceder reajuste no Vale
Alimentação aos servidores da Câmara
Municipal e dá outras providências”.
O 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 aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica concedido reajuste no valor
de R$ 50,00 (cinquenta reais), no Vale
Alimentação dos servidores públicos da
Câmara Municipal de Borda da Mata,
Estado de Minas Gerais, passando o valor
mensal para R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) cada.
Art. 2º - As despesas decorrentes da
aprovação desta Lei correrão por conta
de dotações do orçamento vigente.
Art. 3º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 01 de fevereiro 2018.
Borda da Mata, 12 de setembro de 2018

Proposição de Lei nº 21/2018
Teatro nas
Escolas
Municipais de
Bom Repouso

Pastor ensina a atletas da escolinha
de futebol de Borda da Mata
sobre a importância da amizade
O pastor Natanael, da 1ª
Igreja Batista Bíblica de
Borda da Mata, esteve com
os jogadores da escolinha
de futebol da Prefeitura para
mais um bate-papo. O tema
da vez foi a amizade. O
religioso mostrou aos
pequenos como essa
importante relação que se
estabelece com o outro deve
ser uma escolha consciente.
Conceitos
como
companheirismo, interesses
mútuos e como se deve
cultivar as boas amizades
foram
alguns
dos
ensinamentos repassados
pelo pastor aos jovens. Com
ouvidos atentos, os atletas
acompanharam a palestra do
pastor com grande interesse.
Sobre o projeto ‘Bom de
Bola, Bom na Escola’
Na escolinha de futebol
da Prefeitura de Borda da
Mata é desenvolvido o
projeto ‘Bom de Bola, Bom
na Escola’, uma iniciativa do
Departamento Municipal de
Educação, Cultura, Esporte
e Lazer que aposta na
complementação entre as
áreas de esporte e educação
como forma de incutir nos
alunos valores como
disciplina, espírito coletivo
e dedicação.
O público-alvo do projeto,
iniciado em 2017, são
crianças de 6 a 17 anos. Atualmente, 120 alunos já integram a iniciativa. Com a
condição de ter bom desempenho e comportamento exemplar na escola, eles
participam da escolinha de futebol mantida pela Prefeitura de Borda da Mata.
As aulas semanais no Estádio Municipal. Elas são divididas em dois turnos, da
9h às 11 e das 14h30 às 18h, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.
O resultado é a formação de atletas de grande desempenho em campo, na escola
e no convívio social.

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

A Estrela de
Sua Saúde!!!
Farmacêutico
em período
integral

Entrega rápida - atendimento a
domicílio
medicamentos - perfumaria - descontos
e promoções e condições especiais

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG Tel.:(35)3445-1311

“Cria o Fundo Municipal de
Educação de Borda da Mata/MG e da
outras providências”.
O Sr. André Carvalho Marques, Prefeito
do Município de Borda da Mata, Estado
de Minas Gerais, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal e tendo em vista o disposto na
Lei Federal nº. 12.527 de 18/11/2011, faz
saber que o Poder Legislativo aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º Fica instituído o Fundo
Municipal de Educação de Borda da Mata
– FME, órgão responsável pela captação
e aplicação de recursos, que tem por
objetivos criar condições financeiras e de
gerenciamento dos recursos destinados
às ações de manutenção e
desenvolvimento do ensino público,
executadas ou coordenadas pelo
Departamento Municipal de Educação e
Cultura, Esporte e Lazer, total ou parcial
com:
I - Execução de projetos, programas e
ações voltados ao (a):
a) desenvolvimento dos instrumentos
de gestão, planejamento, administração e
controle da educação;
b) investimento na formação continuada
de professores e servidores Secretaria
Executiva de Educação;
c) construção, manutenção, aquisição,
locação de imóveis que venham integrar a
Rede Municipal de Ensino ou unidades
administrativas da Secretaria Executiva de
Educação;
d) aquisição de materiais didáticos e
equipamentos para melhoria do ensino;
e) aquisição de fardamento para
atendimento dos estudantes da rede
municipal de ensino;
f) provimento de alimentação escolar.
II - Pagamento de vencimentos e
gratificações dos Professores e do Grupo
ocupacional de Apoio Administrativo ao
Magistério.
III - Aquisição, desenvolvimento,
criação e aplicação de novas tecnologias
e metodologias voltadas ao ensino e à
modernização da gestão da educação.
IV - Melhoria tecnológica na área de
administração de recursos humanos
ligados à área da educação.
V - Prestação de serviços de terceiros
na elaboração ou execução de projetos
específicos na área de educação.
CAPÍTULO II
DAS RECEITAS E DESPESAS DO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Art. 2º Constituirão receitas do Fundo
Municipal de Educação – FME:
I - As resultantes de impostos,
compreendidas as transferências
constitucionais, anualmente, nunca
menos de vinte e cinco por cento, nos
termos do artigo 212 da Constituição
Federal, do artigo 69 da Lei Federal 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional
e do artigo 145 da Lei Orgânica Municipal,
na manutenção e desenvolvimento do
ensino público.
II - As transferências do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação – FUNDEB,
nos termos da Lei Federal nº 11.494, de 20
de junho de 2017, que Regulamenta o
FUNDEB.
III - As transferências oriundas do
orçamento, como decorrência do que
dispõe o art.30, VI, da Constituição
Federal.
IV - As transferências do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE;
V - O produto de convênios firmados
com outras entidades;
VI - Os rendimentos e os juros
provenientes de aplicações financeiras de
seus recursos.
VII - doações feitas diretamente para
este Fundo.
§1º Os recursos provenientes das
receitas do fundo Municipal de Educação
serão depositados, obrigatoriamente, em
banco oficial, em contas bancárias
específicas sob a denominação Fundo
Municipal de Educação, abertas em CNPJ
próprio.
§2º A Movimentação financeira do
Fundo Municipal de Educação será
realizada em conjunto entre o Gestor do
Fundo e o Tesoureiro do Município, nos
termos do art. 9º desta Lei.
Art. 3º Constituirão despesas do Fundo
Municipal de Educação – FME:
I - Aquisição de material permanente e
de consumo e de outros insumos
necessários ao desenvolvimento das
ações aprovadas pelo Conselho
Municipal de Educação;
II - Construção, reforma, ampliação,
aquisição ou locação de imóveis
necessários à implantação e
implementação do Conselho Municipal de
Educação e Plano Municipal de
Educação;
III - Apoio e aperfeiçoamento dos
instrumentos de gestão, planejamento,
administração e controle das ações, bem
como do Plano Municipal de Educação e
outros projetos aprovados pelo Conselho
Municipal de Educação;
IV - Apoio e desenvolvimento de
programas de estudos, pesquisa,
capacitação e aperfeiçoamento de
recursos humanos necessários à execução
do Plano Municipal de Educação e outros
aprovados pelo Conselho Municipal de
Educação para a melhoria da qualidade de
ensino e aumento do nível de escolaridade
da população;
V - Democratização da gestão da
educação pública e a superação das
desigualdades sociais e regionais no que
tange ao acesso, permanência e sucesso
do aluno na escola, priorizando
localidades de índices elevados de tais
desigualdades;
VI - Financiamento total ou parcial de
programas e projetos da educação,
desenvolvidos pela Secretaria Municipal
de Educação, órgão da Administração
Pública Municipal, responsável pela
execução da política da educação neste
município.
Parágrafo único. Considerar-se-ão
como de manutenção e desenvolvimento
do ensino as despesas realizadas com
vistas à consecução dos objetivos
básicos das instituições educacionais do
município, observadas as determinações
do artigo 70 da Lei Federal nº. 9.394 de 20
de dezembro de 1996, que estabelece
diretrizes e bases da educação nacional.
CAPÍTULO III
DOS
ORÇAMENTOS,
DA
CONTABILIDADE E DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Art. 4º O orçamento do Fundo
Municipal de Educação evidenciará as
políticas e o programa de trabalho
governamental, observados o Plano
Plurianual e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e os princípios da
universalidade e do equilíbrio.
§ 1º O orçamento do Fundo Municipal
de Educação integrará o orçamento do
Município, em obediência ao princípio da
unidade.
§2º O orçamento do Fundo Municipal
de Educação observará, na sua elaboração
e na sua execução, os padrões e normas
estabelecidas na legislação pertinente.
Art. 5º A contabilidade do Fundo
Municipal de Educação tem por objetivo
evidenciar a situação financeira,
patrimonial e orçamentária do sistema
municipal de educação e obedecerá às
normas da contabilidade do Município.
Art. 6º A contabilidade emitirá relatórios
mensais de gestão, entendidos como
balancetes de receita e de despesa do
Fundo Municipal de Educação e relação
dos pagamentos efetuados com recursos
do fundo.
§1º Entende-se por relatórios de gestão
os balancetes de receita e de despesa do
Fundo Municipal de Educação e demais
demonstrações
exigidas
pela
Administração e pela legislação
pertinente.
§2º As demonstrações e os relatórios
produzidos passarão a integrar a
contabilidade geral do Município.

§3º As demonstrações e os relatórios
produzidos servirão de diretrizes para a
prestação de contas própria do Fundo
Municipal de Educação, que obedecerá
às normas exigidas pelo Município e pela
Contabilidade.
Art. 7º Nenhuma despesa será realizada
sem a necessária autorização
orçamentária.
§1º Para os casos de insuficiência e
omissões orçamentárias poderão ser
utilizados os créditos adicionais
suplementares e especiais, autorizados por
Lei e abertos por Decreto do Executivo.
§2º Além do Gestor do Fundo Municipal
de Educação, poderão autorizar o ato de
empenho de despesas e ordenar
pagamentos, por conta do Fundo
Municipal de Educação, o Prefeito
Municipal e os Ordenadores de Despesa
por ele autorizados.
CAPITULO IV
DA GESTÃO DO FUNDO E
ATRIBUIÇÕES DO GESTOR
Art. 8º O Fundo Municipal de Educação
– FME dispõe, apenas, de natureza
contábil e financeira, não dotados de
personalidade jurídica em conformidade
aos artigos 71 a 74 da nº. 4.320/64.
§1º O Fundo Municipal de Educação –
FME está vinculado ao Departamento
Municipal de Educação e Cultura, Esporte
e Lazer, órgão da administração pública
municipal criado através da Lei municipal
nº. 1964/2017 e terá como finalidade o
disposto no caput do artigo.
§2º O Fundo Municipal de Educação –
FME será gerido pelo Diretor do
Departamento Municipal de Educação e
Cultura, Esporte e Lazer, com atribuição
de:
I - Estabelecer políticas de aplicação dos
seus recursos em conjunto com o
Conselho Municipal de Educação – CME;
com o Conselho de Acompanhamento e
controle Social, do FUNDEB – CACS
FUNDEB; e com o Conselho de
Alimentação Escolar – CAE, no âmbito de
suas competências;
II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre
a realização das ações previstas no Plano
Municipal de Educação e no plano
Plurianual;
III - Submeter ao Conselho Municipal
de Educação as demonstrações contábeis
mensais de receita e despesa do FME; com
periodicidade semestral e anual servindo
como prestação de contas;
IV - Manter atualizados e organizados
os demonstrativos contábeis e de
escrituração fiscal do Fundo, sob a forma
de prestação de contas;
V - Coordenar e controlar os convênios
e contratos relacionados às ações e
serviços realizados com recursos do
Fundo Municipal de Educação;
VI - Gerenciar os bens patrimoniais
adquiridos com recursos do Fundo
Municipal de Educação, bem como manter,
em coordenação com o setor de patrimônio
da Prefeitura Municipal, os controles
necessários sobre os bens patrimoniais
com a carga ao fundo;
VII - Providenciar, junto à Contabilidade
Geral do Município, as demonstrações que
indiquem a situação econômico-financeira
do fundo Municipal de Educação.
§3º Para fins de formalização perante a
Receita Federal do Brasil, o Fundo
municipal de Educação – FME substitui o
Departamento Municipal de Educação e
Cultura, Esporte e Lazer, definido na lei
1964/2017.
CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 9º O Fundo Municipal de Educação
terá vigência ilimitada.
Art. 10 Compete ao Chefe do poder
Executivo Municipal a responsabilidade
pelo Fundo Municipal de Educação
perante a Receita Federal do Brasil,
Tribunal de Contas e demais órgãos de
controle e fiscalização, ou a quem este
delegar competência.
Art. 11 Fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a promover a
alteração dos Demonstrativos da Lei
Orçamentária Anual, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e do Plano
Plurianual, vigentes em relação ao
Departamento Municipal de Educação
e Cultura, Esporte e Lazer, para inclusão
do fundo Municipal de Educação, que
passa a integrar o orçamento do
Município, de acordo com a
classificação institucional, projeto,
atividade ou operação especial e
nomenclatura mais adequada, de forma
a adaptá-los aos dispositivos da
presente Lei.
Art. 12 Fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a regulamentar a
presente Lei, mediante Decreto.
Art. 13 Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Borda da
Mata, Estado de Minas Gerias, em 22
de agosto de 2018.
Borda da Mata, 21 de setembro de
2018
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Prefeito de Senador José Bento solicita
emenda parlamentar para Deputado
Dr. Paulo para construção do Centro
de Convivência para o CRAS
O prefeito de Senador José Bento
Fernando Fernandes reuniu em Pouso
Alegre, neste mês de maio, com o
Deputado Estadual, Dr. Paulo, que foi
eleito para representar a região na
ALMG. Na oportunidade, ele falou sobre
projetos para o desenvolvimento do
município e entre eles, protocolou um
ofício solicitando ao Deputado uma
emenda parlamentar para a construção
do Centro de Convivência para o CRAS.

Prefeito Fernando e
Deputado Dr. Paulo

Time de Senador José Bento participa
pela 1ª vez da Taça EPTV de Futsal
No dia 04 de maio, ocorreu
a abertura da taça EPTV de
Futsal em Alfenas e a equipe
de Senador José Bento, pela
primeira vez participa dessa
competição tão importante e
tradicional no Sul de Minas e
teve a sua delegação
representando a cidade na
abertura.
“Queria agradecer o Leonel
e os outros integrantes que
representaram Senador José
Bento
nesse
evento,
agradecer também ao prefeito
Fernando pelo apoio dado ao
esporte de Senador José
Bento”, diz Sidnei de Oliveira,
da Comissão Técnica.

CRAS de Senador José Bento realiza Dia
Especial em comemoração ao “Dia das Mães”
No dia 14 de Maio, aconteceu uma comemoração especial do Dia das
Mães em Senador José Bento. Desta vez as homenageadas foram as
mães que participam do Grupo da Terceira Idade “ Sorrindo para a Vida”
e as mães do alunos do Projeto “CONVIVER” –”Com amor tudo se
transforma”.
O encontro contou com a participação da equipe do CRAS, com a
apresentação dos alunos envolvidos nos projetos e com depoimentos
emocionantes de algumas mães que estavam presentes.
A Secretária de
Assistência Social,
Maria
Renata
F e r n a n d e s
agradeceu
o
Prefeito Fernando
Fernandes, sua
equipe, os alunos e
todas as mães
presentes.
“
D
i
a
maravilhoso e
abençoado por
Deus no CRAS de
Senador
José
B e n t o .
Agradecemos a
parceria
do
Prefeito Fernando
Fernandes,
da
Secretária
de
Assistência
Social, Renata
Fernandes e de
todos
os
envolvidos no
Projeto de Inclusão
Social “Conviver” e
do
Grupo
“Sorrindo
pra
Vida”.”, diz a
Assistente Social,
Ivanilda Silva.

Comemoração do Dia das Mães na Escola
Municipal e no CEMEI de Senador José Bento

Abertura em
Alfenas e o
time da cidade

Secretaria de Saúde de Senador
José Bento comemora “Dia da
Enfermagem” oferecendo
almoço aos profissionais da área
No dia 13 de Maio, o
Secretário de Saúde de
Senador José
Bento Natan Souza
ofereceu um Almoço em
comemoração ao dia da
Enfermagem quando
reuniu Enfermeiros e
Técnicos de
Enfermagem da UBS do
Município. O Secretário
disse em poucas
palavras a importância
dos Enfermeiros e
Técnicos na UBS,
parabenizou e
agradeceu a cada um.
“Parabéns para você,
que faz parte de sua
vida, a arte de cuidar e
obrigado ao
Prefeito Fernando
Fernandes pela
presença no almoço e
apoiar os profissionais
da Área da Saúde”, diz
Natan.

Comemoração no CEMEI
No dia 10 de
Maio na Escola
Municipal
Professora
Maria da Costa
Ferreira, houve
um
evento
Especial sobre o
Dia das Mães.
Dezenas
de
M a m ã e s
participaram do
evento e foram
presenteadas
com
várias
lembrancinhas e
flores.
Já no dia 11
de Maio mais
u
m
a
comemoração
Especial do Dia
das Mães foi
organizada pelo
o CEMEI. O
evento contou
com
a
apresentação
das crianças,
com dezenas de
mães e um
delicioso
almoço.
Comemoração na Escola Municipal
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Equipe Apae Xonados de Bom Repouso comemora o “Dia de Quem Cuida de Mim”
Cada vez mais escolas e instituições no Brasil e no
mundo estão levando o acolhimento e o respeito à
diversidade para o dia a dia dos alunos. Então, nós da
Apae Xonados de Bom Repouso resolvemos abraçar
essa atitude também. No dia 19 de maio,
comemoramoso dia do “O Dia de Quem Cuida de
Mim”, a ideia com o novo tema é acolher as diferentes
constituições familiares. “O Dia de Quem Cuida de
Mim” é uma festa aberta a todos, pais e mães, avós,
avôs, irmãs, irmãos, tios, tias ou quem a criança desejar
convidar.
Foi um dia de muita alegria e diversão onde todos se
sentiram incluídos. Agradecemos a parceria de sempre
de todos que nos ajudam, ofertando carinho e amor.
“Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto
de você e nem você de mim. Vamos até o fim!”.
Texto e fotos - Equipe APAE XONADOS
de Bom Repouso.

Estratégia de Saúde da Família de Bom Repouso
promove palestra sobre Saúde do Trabalhador
No dia 09 de maio, a Estratégia
de Saúde de Bom Repouso
recebeu a visita da Equipe
CEREST de Andradas.
Foi feita uma palestra voltada

Palestra
sobre
saúde
trabalhador

para a Saúde do Trabalhador, onde
foram convidados para participar
os trabalhadores rurais e agentes
comunitários de saúde.
“Agradecemos
a
Equipe

CEREST pela oportunidade e a
excelente prestação de serviços
que tem para com nosso
município”, diz a Coordenadora do
ESF, Irene.

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua
Oliveira
FAÇA SEU ORÇAMENTO!
CRO/MG 35388
Ligue e agende um horário:
Clínica geral e estética
3445-2223
(restaurações, próteses, clareamento
dental, tratamento gengival, piercing,
cirurgias)
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº
Drª. Gilmara de Jesus Paiva
35- (Antigo calçadão)
Soares
Galeria
Paiva – Sala 03 –
CRO/MG 26386
Borda da Mata
Aparelhos fixos e removíves

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

