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Prefeito de Tocos do Moji afirma que até o ano
que vem terminará o calçamento que liga a
cidade ao Distrito do Sertão da Bernardina

No momento, a Prefeitura

está em execução de três

obras de calçamento.

Além da estrada do Sertão

da Bernardina,  as praças

dos bairros Copa e

Capinzal estão sendo

beneficiadas. São mais de

600 mil

reais e tudo com recursos

próprios.
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Festa da Borda reúne milhares de pessoas com
 shows emocionantes, atrações para a família e

reinauguração do Estádio Municipal Waldir de Melo

Milhares de

pessoas

participaram da

Festa da Borda

que lotou a Praça

Antonio Megale
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Cerca de 100 crianças e 60 idosos
participam da Festa Junina do

CRAS de Bom Repouso

Festa Junina promovida pelo CRAS
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de recapeamento da Avenida João
Olívio Megale em Borda da Mata

Prefeito André Marques em BH
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Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
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 Abril                    15 - 30
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   Julho                  15 - 31
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PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Venha conferir

nossa qualidade!

Corrida Solidária em prol da Apae e promovida por Militar atrai   dezenas de participantes em Tocos do Moji
No dia 21 de julho, aconteceu em Tocos do Moji, a 5° Corrida

Solidária “PANGARÉ RUN” organizada pelo Policial Militar
Cabo Brant de Borda da Mata/MG e equipe.

O evento contou com mais de cem participantes de diversas
cidades da região que caminharam, pedalaram e correram no
desafiador 15 km do CAMINHO DA FÉ em Tocos do Moji.

Entre fortes subidas e descidas, todos os participantes
completaram  o percurso e foram premiados com medalhas e
troféus.

Quase 250 litros de leite de caixa foram arrecadados e já
foram doados a APAE de Borda da Mata.

Este evento, foi realizado com total apoio da Prefeitura de
Tocos do Moji.

Nutricionista
Gislaine

Aparecida
Pereira realiza
“Semana sobre
Alimentação

Saudável” nas
Escolas

Municipais de
Tocos do Moji

Aconteceu na semana de 01 a 05 de
julho, nas Escolas Municipais de Tocos
do Moji a “Semana sobre Alimentação
Saudável”. A Nutricionista Gislaine
Aparecida Pereira realizou palestras
sobre rotulagem de alimentos
industrializados com o objetivo de
instruir os alunos a interpretarem
corretamente as informações contidas
nos rótulos dos alimentos. Houve
grande interação dos alunos que se
mostraram bem interessados em
aprender o que significa cada informação
contida no rótulo. Também foi
apresentado um painel com os alimentos
mais consumidos pelos alunos e quais
as quantidades de açúcar, gordura e sal
presente nos mesmos. No painel havia
o rótulo do alimento e em tubos havia a
quantidade em gramas de açúcar,
gordura e sal de cada alimento. O painel
encontra-se exposto na sede do
Departamento Municipal de Educação
para que seja visto pela população.

Gislaine Aparecida Pereira
Nutricionista RT

CRN9 6806

Participação da Semana da

 Alimentação Saudável
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Parceria entre Prefeitura e Associação Comercial e
Industrial de Borda da Mata  promove empreendedorismo
loca l  na  Fes t a  de  An ive r sá r i o  da  C idade

Desfile apresentou
lançamentos de
confecções e
malharias e
showroom teve
mostra de produtos
locais. Moradores e
visitantes que
passaram pela Festa
da Borda de 2019
puderam conhecer o
lado empreendedor e
inovador da cidade.
Uma parceria entre a
Prefeitura e a
A s s o c i a ç ã o
Comercial e
Industrial de Borda
da Mata (ACIBM)
promoveu produtos
e empreendedores
locais em um desfile
e showroom. Ambas
as iniciativas estão
sob a coordenação
da ACIBM. Como
explica a presidente
da associação Ana
Cláudia Mira, a ideia
é levar ao
conhecimento do
público local e,
especialmente, de
quem visita a cidade
na data festiva, uma
amostra de alguns
dos produtos que
mais dão força para a economia da cidade. O desfile ocorreu no sábado, 13, a partir das 16h. Esta foi a segunda edição do
evento, que já compôs a festa em 2018. O palco do evento vai se converteu em passarela para os últimos lançamentos.

A presidente da ACIBM Ana Claudia Mira Machado agradece a todas empresas que apoiaram e acreditaram no primeiro
Showroom junto a Festa da Borda com a parceria da Prefeitura.

“Este foi uma pequena amostra dos Produtos que são fabricados em nossa cidade.
O apoio foi fundamental para reforçar o lema de nossa gestão...”Juntos somos mais fortes”  Nossa imensa Gratidão. E em

breve mais informações do Showroom fixo na nossa sede ACIBM.
Toque Ideal Decorações, Borda Têxtil, Gamma Têxtil, Comercial Têxtil, Kital Decorações, Icam Adriana, Myra Sol Confecções,

Leleka Pijamas, Estillo Confecções, Bema Confecções, Pingo D’ Lâ Malhas, Tecidos Confiança e Roscar Moveis.
Agradeço também o patrocínio da Unimed e do Siccob”, diz Ana Cláudia.

Showroom  da ACIBM

Prefeito de Tocos do Moji afirma
que até o ano que vem terminará o
calçamento que liga a cidade ao
Distrito do Sertão da Bernardina
No momento, a Prefeitura está em execução de três

obras de calçamento. Além da estrada do Sertão da

Bernardina,  as praças dos bairros Copa e Capinzal

estão sendo beneficiadas. São mais de 600 mil

reais e tudo com recursos próprios.

A Prefeitura de Tocos do Moji
continua pavimentando a estrada
municipal que liga a sede do Município
ao Distrito Sertão da Bernardina.  No mês
de maio foi realizada licitação para
pavimentação de 9.030  metros
quadrados, com uma extensão de 1.290
metros lineares, colocação de 2.580
metros lineares de meio fio, na estrada
vicinal Tocos/Sertão, sendo que mais da
metade já foi executado.

Na mesma licitação foi contratada a
pavimentação da Praça do Bairro Copa

do Moji, estando prevista a colocação
de 905 metros quadrado de pavimento
sextavado, bem como foi licitado a
pavimentação de 440 metros quadrados
na Praça do Bairro Capinzal.

O valor total da obra é de R$
613.644,02 que serão pagos com recursos
próprios do Município.

De acordo com o Prefeito Toninho
Rodrigues,  até o final de seu mandato
em dezembro de 2020, a estrada vicinal
Tocos/Sertão estará totalmente
pavimentada.

Mais de 600 mil reais de recursos próprios investidos em calçamentos em Tocos do Moji
Vende-se Celta
1.0, ano 2001,
ótimo estado,

3º dono.

Tratar pelo
Telefone:

(35)9.9812-9424
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Senador José Bento ganha agência do Sicoob

No dia 12 de julho, foi inaugurada em Senador José Bento à
AGÊNCIA SICOOB SAROMCREDI. De acordo com o Prefeito
Fernando Fernandes, essa era uma das principais demandas
existentes em seu município, que desde seu primeiro dia de
mandato não mediu esforços para viabilizar a abertura de uma agência bancária novamente em Senador José Bento. “Depois
de muito trabalho, dedicação e principalmente a confiança do Presidente da Cooperativa Saromcridi, o amigo Joãozinho que
acreditou no projeto apresentado e na capacidade do desenvolvimento local através do cooperativismo. Agora, conto com
toda a população para a permanência e o crescimento da agência no município”, frisa o Prefeito Fernando.

Senador José Bento receberá um micro-ônibus
e um carro no valor de 341 mil reais

 para a Assistência Social através de emenda pa
De 09 a 11 de

julho, o Prefeito
de Senador José
Bento, Fernando
Fernandes esteve
em Brasília para
diversas reuniões
de in teresse  de
seu município .
Pr imeiro ,  se
reuniu com o
D e p u t a d o
Federal, Newton
Cardoso Junior na
Pres idência  da
Comissão do
Turismo, onde foi
comunicado que
s e r á
disponibi l izado
por ele, um Micro
Ônibus e um carro
para Assistência
Social. A emenda
tota l iza  um
montante de R$
341.000,00. “ Mais
uma vez quero
agradecer  ao
Deputado pela
receptividade em
seu gabinete ,
empenho e
c o m p r o m i s s o
mant ido com
nosso município.
Conte  sempre
c o m i g o ” ,
a g r a d e c e
F e r n a n d o
Fernandes.

Na Capi ta l
Federal, o Prefeito
t a m b é m
aproveitou para
o u t r a s
i m p o r t a n t e s
reuniões  no
Senado Federal,
nos  gabinetes
dos  Senadores ,
Car los  Viana,
Rodrigo Pacheco e Anastasia. Na oportunidade reivindicou recursos em diversas áreas para melhorar a qualidade de
vida da  população.

Também teve uma reunião muito produtiva  no Gabinete da Presidência do FNDE. Dentre os assuntos tratados, é
importante destacar o desbloqueio do PAR e liberação da 2° parcela para a construção da quadra do Loteamento
Popular “Fernando Côrtes”.

E para finalizar, esteve no gabinete em Brasília do Deputado Federal, Odair Cunha,  acompanhado do vereador
Thiago solicitando emendas para a construção de um centro de convivência e a compra de dois caminhões
basculantes.

Prefeito Fernando em várias

 reuniões em Brasília

Equipe de Handebol feminino de
Senador José Bento faz jogo

amistoso em Congonhal

No dia 17 de julho,  a equipe feminina
de handebol de Senador José Bento
esteve em Congonhal para realização de
um jogo amistoso. As meninas com idade
entre 14 e 17 anos fizeram um ótimo jogo.
“Quero parabenizar as meninas pelo
empenho e dedicação que tiveram
durante a partida, com uma bela partida
venceram a equipe de Congonhal pelo
placar de 16 a 8. Queria agradecer ao

professor Aldo e o professor Ronaldo
pela bela recepção que tivemos em
Congonhal, Se Deus quiser faremos mais
jogos como esse. Não podia deixar de
agradecer ao CRAS representado pela
Renata e ao prefeito Fernando pelo
apoio dado à prática de esportes pelas
crianças e adolescentes da cidade e
também pelo apoio ao esporte em geral”,
diz o Técnico Sidnei Oliveira.

Protocolada documentação para verba
de recapeamento da Avenida João
Olívio Megale em Borda da Mata

O prefeito de Borda da Mata André
Marques protocolou no dia 18 de julho,
na Cidade Administrativa, em Belo
Horizonte, a documentação que pode
assegurar recursos para o
recapeamento da Avenida João Olívio
Megale. A verba pleiteada deve ser
liberada por meio de emenda
parlamentar do deputado estadual
Dalmo Ribeiro. Para o gestor, o
encaminhamento da emenda reforça a
importância da articulação política
como forma de garantir melhorias para
a cidade. “Como já dissemos em outras

oportunidades, manter o diálogo
sempre aberto e contar com a parceria
de representantes de peso, como o
deputado Dalmo, é fundamental para
garantir que o município receba mais
atenção dos governos estadual e
federal. Esta articulação política é parte
importante dos nossos esforços para
atender as demandas da população”,
avalia o prefeito. Novos esforços de
articulação na visita à capital mineira,
André tenta articular outros apoios em
forma de emendas e inclusão do
município em projetos.

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

pratos

executivos
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Festa da Borda reúne milhares de pessoas com shows emocionantes,
atrações para a família e reinauguração do Estádio Municipal

Foram cinco dias intensos em Borda
da Mata. De 12 a 16 de julho, 11 atrações
musicais passaram pelo palco da festa
que marcou o aniversário de 95 anos da
cidade. E não foram só os adultos que
se divertiram: na tarde de domingo, 13,
atividades de recreação reuniram
centenas de crianças e seus familiares
na Praça Antônio Megale.

Outro ponto alto das celebrações de
2019 foi a reinauguração do Estádio
Municipal Waldir de Mello, cerimônia
que ainda contou com homenagem a
pessoas que ajudaram a construir a
história do esporte local, entrega de
material esportivo para os jovens
estudantes e atletas que participam da
Escolinha de Futebol da Prefeitura e o
jogo comemorativo entre o Flamengo
Master e o time de Borda da Mata.

Para o prefeito André Marques, o
objetivo da festa foi cumprido. “Foram
cinco dias de muita alegria. Graças ao
empenho de todos, conseguimos
organizar uma festa responsável, com
transparência na aplicação dos recursos
públicos, atrações que agradaram o
público, atividades para as crianças e
as famílias, além da entrega do estádio
municipal, que tem uma importância
simbólica e social para os moradores”,
considera.

Destaques da festa
A Festa da Borda 2019 começou na

sexta-feira, 12, com as apresentações da
Banda Nohau e do cantor Salgadinho,
ex-líder do Katinguelê, grupo de pagode
que marcou os anos de 1990. Foi um
agradável ponta-pé inicial. Apesar do
frio, as praças centrais receberam bom
público, que cantou os grandes
sucessos do pop Rock nacional e
internacional com os carismáticos
músicos da Banda Nohau e relembrou

os sucessos do pagode dos anos 1990 e
alguns clássicos do samba com
Salgadinho. “O povo daqui gosta de
samba né? Foi sensacional. Pude matar
a saudade [de meus grandes sucessos.
Espero poder voltar aqui mais vezes”,
projetou o artista ao final da
apresentação.

Sábado agitado: reinauguração do
Estádio Municipal, desfile e muita
música

O sábado foi o dia mais agitado da
Festa da Borda de 2019. Pelo palco da
festa passaram três apresentações: a
banda Jardim dos Reis, a DJ Alexxia e a
banda de raggae Chimarruts. Foi o dia
de maior público. A Praça Antônio
Megale ficou absolutamente lotada.
Sempre muito caloroso, o público cantou
rock e pop com Jardim dos Reis, pulou
muito ao som da música eletrônica de
Alexxia e foi no embalo tranquilo e
alegre do raggae de Chimarruts.

E esse foi só o fim da noite de um dia
que vai ficar na lembrança dos
moradores de Borda da Mata. Logo de
manhãzinha, tinha início o evento mais
emblemático do dia: a reinauguração do
Estádio Municipal Waldir de Mello. A
cerimônia foi dividida em três momentos:

Jovens atletas e estudantes da
Escolinha de Futebol da Prefeitura
recebem kit completo de material
esportivo

No primeiro deles, os 120 meninos e
meninas que participam da Escolinha de
Futebol da Prefeitura receberam um kit
completo de material esportivo, com
camisa, short, meiões e chuteiras. O
material foi arrecadado junto à iniciativa
privada e a benfeitores. “Foi uma
iniciativa que viabilizamos com a ajuda
da iniciativa privada e que reforça nossa
aposta no esporte e na educação como

política pública fundamental para
conduzir nossos jovens a um futuro
pleno”, avaliou o prefeito André
Marques.

Cerimônia oficial de reinauguração
e homenagem às pessoas que
contribuíram com  esporte local

Foram os meninos e meninas da
Escolinha de Futebol da Prefeitura que
primeiro pisaram no gramado renovado
do estádio. Logo após receberem o
material esportivo, por volta das 9h, eles
iniciaram uma série de jogos. Nada mais
justo. Mas a arena seria reinaugurada
oficialmente um pouco mais tarde, por
volta das 10h30.

Antes do descerramento da placa,
porém, um dos momentos mais
emocionantes da festa: a homenagem às
pessoas que ajudaram a construir a
história do esporte de Borda da Mata. À
frente de equipes que marcaram época
na cidade, eles receberam das mãos do
prefeito André Marques e do vice-
prefeito Paulo César uma placa
simbolizando o reconhecimento por
suas contribuições: Galeno, Zé Roberto,
Zé Grilo, Rogerinho, Totti, Julio Costa,
Brechó, Ditinho Malaquias, Pastelão,
Pedrinho, Juarez, Gilmar, Beto Calisto,
Russo, Pirina, Thiaguinho, Salada, João
Marinelli .

“É sempre importante reverenciar,
reconhecer o trabalho daqueles que
prepararam o terreno para que as
gerações futuras pudessem prosperar.
Foi com muita honra que fizemos a
entrega de uma pequena placa de
reconhecimento para essas pessoas
especiais, que tornaram maior a história
do nosso esporte”, avaliou o prefeito
André Marques.

Quem também recebeu a placa de
reconhecimento por serviços prestados

foram os servidores públicos senhor
Daniel e Senhor Toninho, que estiveram
à frente dos trabalhos de reforma do
estádio. A dupla recebeu o
agradecimento especial do prefeito.

Flamengo Master versus Borda da
Mata faz a alegria dos torcedores

A manhã de sábado foi coroada com o
descerramento da placa de
reinauguração do Estádio e um discurso
forte do prefeito André Marques:
“Todos sabem da falta de repasses, da
crise que passamos, mas conseguimos.
Esse legado, esse bem é de vocês e está
sendo entregue hoje. Enquanto eu
estiver à frente da Prefeitura, nós vamos
zelar, nós vamos cuidar aqui do estádio
municipal e também do poliesportivo
que, no final deste ano, será
inaugurado”, concluiu.

Com a arena liberada, teve início o
jogo mais esperado do dia, Flamengo
Master versus Borda da Mata, com
direito a um show de narração ao vivo
do locutor Otacílio Júnior, integrante da
equipe da Rádio Craque Neto. O locutor
imprimiu ainda mais emoção ao belo
jogo, que terminou com placar elástico:
7 a 0 para o rubro-negro carioca. O
resultado, no entanto, foi o que menos
importou, embora a chuva de gols tenha
feito a alegria da arquibancada.

Recreação infantil, música de
primeira e oração em intenção das
famílias

Pela primeira vez, a Festa da Borda
abrigou um evento exclusivo para as
crianças. A tarde de recreação infantil
ocorreu no domingo,, em frente ao palco
montado sobre a praça Nossa Senhora
do Carmo.

Entre as atividades propostas para os
pequenos estiveram as brincadeiras
lúdicas, como pintura facial e interação

com personagens de desenhos
animados, super-heróis; e apresentação
teatral. Além da diversão, a Prefeitura
organizou a distribuição de pipoca e
algodão doce para a garotada. A tarde
ensolarada reuniu centenas de famílias
na praça.

No palco, a noite teve uma mistura de
pop rock da melhor qualidade, com a
banda Kashmir e o sertanejo envolvente
de George Henrique e Juliano. Mais uma
vez, a praça esteve lotada.

Na segunda-feira, duas atrações muito
especiais. Quem primeiro subiu ao palco
foi o artista  Tonho Prado, da TV
Aparecida. Ele entoou belas canções
caipiras, fez piadas que divertiram o
público e protagonizou um dos mais
belos momentos da festa ao puxar uma
oração em intenção das famílias, que se
abraçaram de forma comovente na praça.

A segunda atração da noite foi a banda
show Bete Bacana que, além de sua
animação característica, levou um extra
para o palco da festa: a gravação de um
clipe ao vivo de sua primeira música de
trabalho, canção que coroa seus 12 anos
de estrada. A diversão entrou pela
madrugada.

Encerramento

Depois de tantos acontecimentos
marcantes, a festa chegou ao seu último
dia, Dia de Nossa Senhora do Carmo, na
terça-feira,16, com nenhuma ocorrência
grave registrada em cinco dias de festa,
resultado da presença da Polícia Militar
e da boa segurança do evento. Com boas
lembranças para guardar na memória,
moradores e turistas acompanharam a
sinfonia caipira dos Violeiros de Sion e
a marcante apresentação da dupla
Thiago Reis e Thacio

Reinauguração do Estádio Waldir de Melo:

Alguns flashes da Festa da Borda:
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Prefeitura de Borda da Mata constrói
sarjeta na Rua São Domingos

No dia seguinte ao feriado que marcou a
celebração dos 95 anos de Borda da Mata, os
trabalhos de manutenção e obras de
infraestrutura na cidade foram retomados a todo
vapor. Desde a manhã de quarta-feira, 17, os
profissionais da empresa  vencedora da licitação
atuam na construção da sarjeta da Rua São
Domingos. A obra leva mais estrutura para a via,
garantindo, inclusive, a conservação de seu
pavimento. “Celebramos muito nos últimos dias,
quando, graças a Deus, pudemos apresentar
muitas conquistas aos moradores. Agora,
voltamos a arregaçar as mangas para correr atrás
de novos feitos e de atender a demanda da
população”, conta o prefeito André Marques.

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

Cidadão é preso portando um cigarro
de maconha no bairro Amoreiras

Durante patrulhamento no bairro Amoreiras, a Polícia Militar abordou um jovem, o
qual demonstrou nervosismo e inquietação ao avistar a viatura policial. O mesmo foi
submetido à busca pessoal, sendo encontrado com ele um cigarro de material
semelhante a maconha. O jovem foi detido.

Cidadão é preso portando uma
bucha maconha no centro do cidade
Durante operação policial na área central no município, a Polícia Militar abordou

um jovem em atitude suspeita. O mesmo foi submetido à busca pessoal, sendo
encontrado com ele uma bucha de material semelhante a maconha. O jovem foi
detido.

Duas pessoas são detidas por
portar drogas e têm veículo

removido no bairro Santa Cruz
Durante patrulhamento a Polícia Militar avisou um veículo transitando pelo Bairro

Santa Cruz em atitude suspeita, sendo dada ordem de parada ao veículo, momento
em que foi verificado que os indivíduos que ocupavam o veículo dispensaram algo
ao solo, sendo constato 03 pinos de substância análoga a cocaína pela equipe
policial. O condutor alegou não possuir carteira de habilitação, além de o veículo
estar com a tarjeta de identificação diferente da documentação. Ambos foram detidos,
sendo o veículo removido.

Tudo é uma questão de ponto de vista: pra
formiga, gota de chuva é tsunami.

Matheus Rocha
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Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua
Oliveira

CRO/MG 35388
Clínica geral e estética

(restaurações, próteses, clareamento
dental, tratamento gengival, piercing,

cirurgias)
       Drª. Gilmara de Jesus Paiva

Soares
     CRO/MG 26386

Aparelhos fixos e removíves

Clínica Medclin
 Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

Proposição de Lei nº 24/2018
“Dispõe sobre a implantação do projeto

“Adote uma Praça” no município de
Borda da Mata e dá outras providencias”

Art. 1º - Fica criado o Programa “Adote
uma Praça” com o objetivo de promover
a urbanização, manutenção e
conservação de praças, canteiros
centrais, rotatórias, parques infantis,
áreas de ginástica e lazer no Município
de Borda da Mata/MG.

§ 1º - A praça poderá ser adotada por
empresas privadas, instituições ou
entidades não governamentais, que
cuidarão de sua manutenção, podendo
proceder a reformas e melhorias para
melhor uso de seus frequentadores.

§ 2º - Será permitida a veiculação de
publicidade na praça ou espaço público
por parte da empresa adotante e a
divulgação da parceria na imprensa e em
informes publicitários envolvendo a área
objeto do convênio, conforme critérios
a serem estabelecidos por decreto.

§ 3º – Ficam excluídas da participação
pessoas jurídicas relacionadas a cigarros
e bebidas alcoólicas, bem como outras
que possam ser consideradas impróprias
aos objetivos propostos nesta lei.

Art. 2º - A adoção de uma praça ou
espaço público pode se destinar a:

I – urbanização da praça pública;
II – implantação de áreas de esporte e

lazer;
III – conservação e manutenção da área

adotada;
IV – realização de atividades culturais,

esportivas ou de lazer.
Art. 3º - As benfeitorias realizadas pelo

participante, em qualquer tempo, sejam
elas quais foram, não serão indenizadas
pelo Município e passarão a integrar,
desde logo, o Patrimônio Público
Municipal.

Art. 4º - A adoção de praças públicas,
de esporte, áreas de lazer e áreas verdes
opera-se sem prejuízo da função do Poder
Executivo de administrar os próprios
municipais.

Art. 5º - O Poder Executivo Municipal
estabelecerá, através de decreto, critérios
para a realização de parceria, estipulando
requisitos, direitos, obrigações, limites e
vantagens na adoção de uma praça,
canteiro central, rotatória, parques
infantis, área de ginástica ou lazer.

Art. 6º - Revogadas as disposições em
contrário; esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 14 de novembro 2018.
Proposição de Lei nº 25/2018
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO

A CONTRIBUIR MENSALMENTE COM
A ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – ASSOCIAÇÃO

MINEIRA DE MUNICÍPIOS – AMM”.
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 Fica o Poder Executivo
autorizado a contribuir mensalmente
com a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE
MUNICÍPIOS – AMM, entidade
estadual de representação dos
Municípios do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º A contribuição visa assegurar
a representação institucional do
Município de Borda da Mata junto aos
Poderes da União e Estados-membros,
bem como, nas diversas esferas
administrativas e órgãos normativos dos
entes federados desenvolvendo, para
tanto, dentre outras, as seguintes ações:

I - integrar colegiados de discussão
junto aos diversos órgãos
governamentais e legislativos,
defendendo os interesses dos
Municípios;

II - participar de ações
governamentais que visem ao
desenvolvimento dos Municípios, à
atualização e capacitação dos quadros
de pessoal dos Entes Públicos, à
modernização e instrumentalização da
gestão pública Municipal;

III - representar os Municípios em
eventos oficiais de âmbito nacional,
regional ou microrregional ou local;

IV - desenvolver ações comuns com
vistas ao aperfeiçoamento e à
modernização da gestão pública
municipal.

V - Outras previstas em convênio.
Art. 3º Para custear o cumprimento

das ações referidas no artigo anterior, o
Município contribuirá financeiramente
com a entidade em valores mensais,
sendo que em 2019 o valor será de R$
11.880,00 (onze mil, oitocentos e oitenta
reais).

§1º As despesas com a afiliação na
AMM, serão suportadas pela dotação
orçamentária nº. 0202 04 1220001
2023 335041.

§2º A entidade prestará contas dos
recursos recebidos na forma
estabelecida pelo seu Estatuto.

Art. 4º Ficam ratificados os atos de
delegação e contribuição realizados
para esta finalidade até a data de
publicação da presente Lei.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Borda da Mata, 14 de novembro 2018.

Proposição de Lei nº 26/2018
“Altera a Lei Municipal n° 2.097 de 18

de julho de 2018, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2019”

A Câmara Municipal de Borda da Mata
aprovou e o Prefeito Municipal sanciona
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° - Ficam substituídos o “Anexo
de Metas Fiscais” e o “Anexo Riscos
Fiscais e Providências”, que são partes
integrantes do “Anexo de Metas Fiscais
e Anexo de Riscos Fiscais” estabelecido
pela Lei Municipal n° 2.097 d 18 de julho
de 2018, passando a vigorar os anexos
que integram a presente Lei.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Borda da Mata, 14 de novembro 2018.
Proposição de Lei nº 27/2018
“Autoriza o Poder Executivo a ceder

gratuitamente o uso do imóvel que
menciona e dá outras providências”.

O Prefeito do Município de Borda da
Mata/MG faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a ceder gratuitamente o uso
de box existentes no imóvel situado na
Avenida Wilson Megale, n. 790, centro,
as seguintes entidades:

I - Box 5/Pavimento 1, com área útil de
13,12m², para as empresas municipais de
transporte rodoviário de passageiros;

II - Box 1/Pavimento 2, com área útil
de 33,40m², para a Associação dos
Alcoólicos Anônimos (AA), a ser
compartilhada com a Secretaria
Municipal de Educação;

III - Box 2/Pavimento2, com área útil
de 33,40m², para o Grupo de Estudos
Espírita a Caminho da Luz;

IV - Box 7/Pavimento 2, com área útil
de 34,05m², para o Conselho Comunitário
de Segurança Preventiva de Borda da
Mata/MG – CONSEP, a ser
compartilhada com os Conselhos
Municipais do Departamento Municipal
de Desenvolvimento Social;

V - Box 8/Pavimento 2, com área útil
de 14,03m², para a Associação
Monsenhor Pedro Cintra;

VI - Box 12/Pavimento 2, com área útil
de 100,38m², para o Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA e o Sindicato Rural
de Borda da Mata;

Art. 2º A cessão gratuita que trata está
Lei, se dará mediante celebração de
Termo entre as partes, o qual constará
todas as disposições a serem
observadas.

Art. 3º Revogadas as disposições em
contrário; esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Borda da Mata, 14 de novembro 2018.

Assessor de Deputado
Federal visita Bom Repouso

No dia 19 de julho, esteve presente em Bom Repouso, Diego Mamede Oliveira,
assessor do Deputado Federal Dr. Frederico. Ele foi recepcionado pelo Prefeito
Messias Crispim Brandão, pelo Vice Perfeito, Hélio José de Andrade e pelos
vereadores João Carlos Brandão e João Raimundo Brandão.

Festa Julina das Escolas
Prefeito Atílio da Silva

Brandão e CEMEI – Maria
José Brandão em Bom Repouso

Nos dias 06 e 07 de julho de 2019,
aconteceu a Festa Julina dos alunos da
Escola Municipal Prefeito Atílio da Silva
Brandão Ensino fundamental (anos
iniciais) e dos alunos do CEMEI Maria
José Brandão (Educação infantil), em
Bom Repouso, com apresentações

belíssimas que retrataram a cultura com
a dança do “Carimbó” e valorização do
cultivo do morango com a “Dança da
Colheita” entre tantas outras. Teve
comidas típicas e uma grande
participação dos pais e familiares; sinal
de uma grande parceria Escola e Família.

Festa Julina em Bom Repouso

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!!!

G R Á F I C A  T R I B U N A  P O P UG R Á F I C A  T R I B U N A  P O P UG R Á F I C A  T R I B U N A  P O P UG R Á F I C A  T R I B U N A  P O P UG R Á F I C A  T R I B U N A  P O P U LLLLLA R  - I M P R E S S O S  E M  G E R A L  A R  - I M P R E S S O S  E M  G E R A L  A R  - I M P R E S S O S  E M  G E R A L  A R  - I M P R E S S O S  E M  G E R A L  A R  - I M P R E S S O S  E M  G E R A L  - - - - - FFFFF A Ç A  S E U  O R Ç A M E N T O  A Ç A  S E U  O R Ç A M E N T O  A Ç A  S E U  O R Ç A M E N T O  A Ç A  S E U  O R Ç A M E N T O  A Ç A  S E U  O R Ç A M E N T O  - - - - - 3 4 4 5 - 2 1 3 0 / 93 4 4 5 - 2 1 3 0 / 93 4 4 5 - 2 1 3 0 / 93 4 4 5 - 2 1 3 0 / 93 4 4 5 - 2 1 3 0 / 9 -----9 9 1 0 - 8 2 3 39 9 1 0 - 8 2 3 39 9 1 0 - 8 2 3 39 9 1 0 - 8 2 3 39 9 1 0 - 8 2 3 3



   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR   TRIBUNA POPULAR88888

Cerca de 100 crianças e 60 idosos participam da Festa Junina do CRAS de Bom Repouso
No dia 11 de julho o CRAS Sebastião Ilton de Andrade de Bom Repouso realizou um Arraiá com o intuito de promover uma interação entre as crianças e os idosos que participam do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos do ofertado pelo CRAS. Participaram do evento 100 crianças de 6 a 10 anos de  idade e cerca de 60 idosos.
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PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNAGRÁFICA TRIBUNA
POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  POPULAR  FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA
CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO
JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO 2.000

EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

FAÇA SEUS PANFLETOS NA
GRÁFICA TRIBUNA POPULAR E
GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO
JORNAL TRIBUNA POPULAR
QUE SÃO 2000 EXEMPLARES

DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE

EM 4 MUNICÍPIOS.

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”
Praça Antonio Megale, 100

Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.
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