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Prefeito de Borda da Mata Afonso fala sobre a sua administração,
a pandemia, a economia e o que espera para os próximos anos
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Prefeito de Borda da Mata Afonso fala sobre a sua administração,
a pandemia, a economia e o que espera para os próximos anos
No dia 1º de janeiro, Afonso Raimundo
de Souza, assumiu pela primeira vez um
cargo público. Ele assumiu o cargo de
Prefeito de Borda da Mata, na maior crise
sanitária que o país atravessa, que todos
sabem que é a Pandemia da Covid-19.
Quando iniciou, a crise da pandemia
ainda não estava tão preocupante, mas
agora no final de março chegou ao pior
pico da doença, com número de casos
aumentando, muitos óbitos e hospitais
colapsando, com eminência falta de
medicamentos para intubação de
pacientes, enfim , um verdadeiro caos e
além de tudo, a economia que com o
avanço da doença, também deixa as
pessoas desesperadas, querendo
trabalhar. Só que o Prefeito não toma
decisão sozinho, existe um Comitê de
Enfrentamento ao Covid que é quem
orienta as decisões a serem tomadas.
Além do Comitê Municipal, existe o
Comitê Estadual.
No início da pandemia em março de
2020, o Governo de Minas, criou o
“Programa Minas Consciente” em que
o município não era obrigado a entrar,
mas se entrasse tinha que seguir, pois o
Programa é definido por Ondas, desde a
verde que flexibiliza mais até a vermelha
que era a mais restritiva. Com essas
Ondas, a Prefeitura tinha autonomia para
decidir o que cada município poderia
fazer. O Estado só orientava qual Onda
a região estava, mas devido ao
agravamento demais da doença, o
Estado criou a Onda Roxa.
Essa Onda Roxa, não cabe ao
município, ao prefeito e nem ao Comitê
de Enfretamento decidir o que pode e o
que não, ela é impositiva, ou seja, o
município tem que acatar, senão sofre
sanções tanto administrativas como
criminais e o Prefeito e o município
podem ser penalizados. Alguns
municípios que tentaram não aderir
foram barrados pela Justiça e foram
obrigados a aceitar a Onda Roxa, embora
eles recorram, até a decisão sair, a Onda
Roxa já pode ter terminado.
No dia 07 de abril, o Governo
prorrogou a Onda Roxa até o dia 18 de
abril, com algumas mudanças, como por
exemplo, tirando o toque recolher às 20h,
entre outras medidas.
Em Borda da Mata, alguns
comerciantes se sentiram prejudicados
e chegaram até a fazer uma manifestação
pedindo a reabertura de alguns
seguimentos que estão proibidos.
Diante dessa situação, o jornal Tribuna
Popular procurou o Prefeito Afonso
Raimundo de Souza para conceder uma
entrevista exclusiva para tratar sobre a
pandemia e outros assuntos de interesse
da sociedade:
Confira abaixo a entrevista:
Tribuna Popular – Você, com certeza,
embora soubesse da existência, não
esperava uma crise sanitária tão grave
assim logo no começo do seu primeiro
mandato num cargo público. Como
você tem encarado essa situação de
lidar com pandemia e economia?
Afonso Raimundo de Souza –
Primeiramente quero agradecer ao
Tribuna Popular pela oportunidade, e
parabenizar pela ferramenta de
informação que é.
Respondendo primeiro a questão da
economia, nós temos uma equipe muito
competente,
estamos
focados
trabalhando diuturnamente, dentro das
possibilidades de nosso município para
aplicar os recursos de forma legal em
todos os setores da administração.
Respondendo sobre a Crise sanitária,
a Pandemia, ninguém espera por piora
na questão da saúde, todos sempre
acreditamos na melhora, mas
infelizmente o vírus da COVID-19,
apresentou mutação e agravou nossa
situação.
No entanto, tenho orgulho e satisfação
em ter uma equipe de saúde que realiza
um trabalho exemplar, infelizmente ainda
não conseguimos alcançar nosso
objetivo de vacinar toda a população
Bordamatense, tentamos junto ao
Butantan, a aquisição direta de 30 mil
doses de vacinas, mas o Governo
Federal centralizou as aquisições para o
SUS, e estamos cumprindo com os
protocolos do Estado.
No entanto, consegui fazer parte do
FNP – Frente Nacional dos Prefeitos, e
agora com a decisão do STF, os
Municípios poderão buscar vacinas fora
do Brasil, lembrando que toda a
produção Nacional (Butantan e FioCruz),
são do SUS.
Portanto é assim que estou lidando
com a Pandemia e Economia, com

trabalho ativo, buscando soluções reais,
e com uma equipe competente, dedicada
e realmente honesta.
TP – Sei que é o Comitê de
Enfretamento da Covid que te orienta.
Você está satisfeito com a atuação deste
Comitê? E também pensou em sair do
Programa Minas Consciente? E qual a
vantagem de permanecer nele ou não
pode mais sair?
ARS- A respeito do Comitê, quero
explicar,
que
são
cidadãos
bordamatenses que representam
diversos seguimentos da sociedade:
Saúde, Educação, OAB, Polícia Militar,
ACIBM, Legislativo Municipal,
Religiosos, entre outros.
O Papel do Comitê, até antes da
imposição do Estado de Minas Gerais,
em referência a Onda Roxa, era mais
autônomo, assim poderíamos flexibilizar
algumas realidades de nosso município.
Infelizmente com o agravamento de
mortes, internações e número de casos,
o Governador Romeu Zema instituiu a
Onda Roxa, e fez com que todos os
Municípios mineiros, seguindo o Minas
Consciente ou não, cumprissem com
suas normas.
Os Municípios que deixaram de
cumprir, foram acionados judicialmente,
tanto pelo Estado de Minas, como pelo
Ministério Público de Minas Gerais, ao
ponto, por exemplo, da Prefeitura
Municipal de Varginha, ter como
punição uma multa diária de 500 mil reais,
sem falar em outros municípios que
também sofreram sanções judiciais.
Pensei sim em deixar de fazer parte do
Minas Consciente, mas ao procurar saber
o motivo pelo qual Borda da Mata aderiu
ao Programa, descobri que foi uma
exigência do Ministério Público à época
para que Borda da Mata aderisse ao
Programa Minas Consciente.
TP – A Onda Roxa é impositiva, com
sanções para quem não cumpre, você
cogitou a mudar alguma coisa por
conta do município, assumindo os
riscos que poderiam prejudicar você e
a cidade?

médios empreendedores. Infelizmente
até a presente data(12/04) não
obtivemos resposta do Governador,
esperamos que ainda essa semana
conseguimos algo.
TP – As vacinas estão vindas somente
pelo Programa Nacional de
Imunização. Além de tentar comprar as
30 mil doses do Butantan, tem feito algo
mais para agilizar a vacinação?
ARS – Como já mencionei
anteriormente, o que está em nosso
alcance, estamos fazendo, tentando além
das vacinas que o SUS está nos
enviando, buscar outras.
A Frente Nacional dos Prefeitos já
entrou em contato com a Rússia, para
aquisição de 15 milhões de doses da
SPUTNIK V, e com os EUA, para a
aquisição de 30 milhões de doses da
AstraZeneca/Oxford.
Estamos esperançosos para que isso
aconteça ainda neste primeiro semestre.
Acredito também na possibilidade do
aumento da produção nacional, e a
liberação de novas vacinas que muitos
pesquisadores no Brasil, estão
trabalhando.
TP – Você acha que a população
podia fazer mais para conter esse vírus
e junto com a melhora da pandemia,
vir a melhora da economia?
ARS – Meu povo, como já falei,
precisamos salvar vidas!
Acho que nossa população está
consciente dos riscos e sabe como agir
para não propagar o vírus.
Infelizmente nossos jovens precisam
abraçar essa ideia, a doença está mais
forte, está matando também os jovens
em nossa região quase que diariamente,
crianças chegaram a óbito. Está na hora
dos jovens perceberem que podem
contaminar sua família, mesmo que o
jovem não tenha sintoma, ou seja, mais
resistente a doença, seu Pai, sua Mãe,
Avós e outros familiares podem morrer
por uma omissão sua.
Se os jovens vierem a seguir os
protocolos corretamente, podemos sim

ter uma melhora considerável na
situação e regredirmos da Onda Roxa
em todo o Estado de Minas, e por
consequência abrir nosso comércio.
TP – Nas redes sociais, percebemos
que você tem um vice-prefeito, Célio
Cabral, muito atuante, inclusive
colabora
na
Secretaria
de
Administração. Qual a sua avaliação
dessa atuação dele?
ARS – Sua atuação é ótima. Por isso
que o escolhi como Vice, pela sua
competência e dedicação para com o
município.
TP – Além do vice-prefeito, quais
outros cargos que hoje tem ajudado a
manter a administração nesta crise tão
avassaladora?
ARS – São todos os funcionários, do
Gari até o Prefeito, estamos todos
focados em fazer Borda da Mata
prosperar, passar dessa situação rápido.
Aproveito para agradecer a todos os
funcionários que vem exercendo suas
funções com extrema dedicação. Muito
obrigado.
TP – Em algum momento, você se
arrepende de ter sido candidato e
eleito?
ARS – Não me arrependo de nada que
eu faço. E só fui eleito por que o povo
me escolheu e confiou que eu podia fazer
um trabalho digno, como sempre fiz em
minha vida.
TP – Qual a sua perspectiva, com
tanta dificuldade, claro, devido a
situação da crise sanitária, em fazer
uma boa administração?
ARS – Deus não lhe dá um fardo
maior do que você pode carregar. A única
dificuldade que encontrei até o
momento, foi em não conseguir as
vacinas para toda a população de Borda
da Mata, sei que foi por forças
superiores a do município, mas continuo
buscando todas as alternativas que
conseguir.

Vamos juntos com o povo de Borda
da Mata, superar essa crise sanitária
mundial, que nos afeta diariamente para
fazer a melhor administração da história
de Borda da Mata.
Já estamos realizando diversos
projetos para atrair mais empregos para
nossa cidade.
Estamos modernizando nossa
legislação, permitindo a Prefeitura
auxiliar e apoiar as Empresas já
instaladas aqui para que ampliem suas
instalações e possam ofertar novos de
empregos diretos.
Estamos iniciando diversos programas
junto ao Governo do Estado, ao SESC,
SENAI e SENAC, para adequar nossa
legislação, atrair investimentos,
melhorar nossa capacidade industrial,
capacitar nossa mão de obra e por
consequência empregar mais e mais
nossos bordamatenses.
TP – Mesmo com essa crise, você
enxerga melhora para Borda da Mata
e qual mensagem de esperança você
poderia passar para os bordamatenses,
para os próximos anos?
ARS – Se não tivesse como objetivo
a melhora de Borda da Mata e do meu
povo, eu sequer teria me candidatado.
Estou aqui como prefeito, de
passagem, por quatro anos, mas estou,
porque tenho por convicção que serei o
melhor prefeito que Borda da Mata já
teve. Senão fosse com esse pensamento,
volto a repetir, não teria nem sido
candidato.
Meu povo, tenha a certeza que
estamos trabalhando diuturnamente, na
saúde, educação e na infraestrutura.
Vamos logo nos empenhar mais no
esporte, em todas modalidades e faixas
etárias.
Tenham Fé, rezem por nós aqui, para
que continuemos com saúde, para
trabalharmos para você aí.
Nunca percam a esperança de que este
momento ruim terá fim, continue lutando
e acreditando, vamos alcançar nossos
objetivos juntos.
Fiquem com Deus, muita Luz, Paz,
Saúde, Responsabilidade e Persistência.

ARS – Claro que cogitei mudar
algumas coisas impostas, acho muito
injusto o Empreendedor Individual,
principalmente os da área de Beleza
(Salões de Beleza, Academias,
Barbearias, etc...), terem que ficar sem
trabalhar, sendo que se seguissem os
nossos protocolos sanitários em
decretos anteriores, não causariam maior
risco de contaminação.
A realidade Comercial de Borda da
Mata é diferente de um grande centro
comercial. Acho que com um protocolo
de higiene rigoroso, podemos conter a
disseminação do vírus, sem causar
prejuízos a nossos pequenos e médios
empreendedores.
Mas, conforme já mencionei na
resposta anterior e expresso em sua
pergunta, a Onda Roxa é impositiva,
podemos enrijecer mais as normas, mas
não podemos flexibilizar.
Neste ponto fiquei de mãos atadas. E
inconformado com essa imposição do
Governo Estadual.
TP – No dia 05, alguns comerciantes
protestaram em frente a Prefeitura
pedindo flexibilização de alguns
setores. A Prefeitura não pode. A
administração pensou fazer alguma
coisa diferente que pudesse auxiliar
essas pessoas?
ARS – Antes de tudo quero
parabenizar todos os cidadãos de bem
que participaram desta manifestação,
não me recordo de nenhum outro
momento na história recente de nosso
município, nossos cidadãos se
organizarem para reivindicar aquilo que
lhes são de direito. Parabéns a todos os
cidadãos que aqui estiveram.
Então daquela manifestação, nos
reunimos com representantes de
diversos setores, ouvimos suas
reivindicações, reunião esta que
permitimos
aos
comerciantes
transmitirem ao vivo em redes sociais,
para que toda Borda da Mata, viesse a
participar de uma forma ou outra daquele
reunião.
Desta reunião, formalizamos um
protocolo de intenções junto ao
Governo do Estado, e juntamente com a
Ata desta reunião, oficiamos
diretamente o governador Romeu Zema,
para mostrar a realidade do Município
de Borda da Mata e solicitar uma
flexibilização com protocolos mais
rígidos para a abertura dos pequenos e

Prefeito Afonso Raimundo de Souza: “Vamos juntos com o povo de Borda da Mata, superar essa crise sanitária
mundial, que nos afeta diariamente para fazer a melhor administração da história de Borda da Mata.”
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Prefeitura de Senador José Bento investe em iluminação de Led na cidade com recursos próprios

Com investimento de 200 mil reais, 187 pontos de luz estão sendo substituídos por luz de LED. O projeto faz parte do plano de governo do Prefeito Fernando Fernandes e da Vice-Prefeita Andréia Inácio. A
Prefeitura de Senador José Bento está viabilizando a melhoria na iluminação pública, providenciando a substituição das lâmpadas comuns da cidade por lâmpadas de LED, que tem consumo de energia
consideravelmente reduzido em relação à iluminação incandescente ou fluorescente, além de vida útil mais longa e melhoria da luminosidade aumentando a segurança nas vias públicas.

Secretaria de Turismo de Senador José Bento
revitaliza pontos de ônibus do município
O projeto de revitalização dos pontos
de ônibus no município começou no
perímetro urbano e logo se estenderá
para a zona rural do município. Pois, além
de deixar com uma aparência melhor e
mais segura, o objetivo também é usar
este espaço com fotos e informações
turísticas sobre o município.
A Secretária de Cultura, Lazer, Turismo
e Esporte, Renata Fernandes agradece
o apoio do Prefeito Fernando Fernandes
e da vice-prefeita, Andreia Inácio e de
sua equipe nessa missão.

Manutenções nas
estradas rurais do
município de
Senador José
Bento continuam
a todo vapor

Senador José Bento entrega 300
Ovos de Páscoa às crianças da
Rede Municipal de Ensino
O Prefeito de Senador José Bento,
Fernando Fernandes e a Vice-Prefeita,
Andreia Inácio, através da Secretária
de Educação, Vanessa Corsi e da
Chefe de Gabinete Fabiana Atília

Senador José Bento, um pequeno
paraíso no sul de Minas Gerais
Município conhecido pelo Vale do Café com Leite, produtos em destaque na
região, por suas belas paisagens, pela receptividade dos senabentenses e um
aconchego sem igual.
Não deixe de visitar, a Cachoeira dos Tronqueiros, a Pedra do Encontro, a Igreja
Matriz São Sebastião, a Pedra do Mirante, e muito mais, assim que estiverem
disponíveis.
Senador José Bento é o mais novo integrante do Circuito Serras Verdes!
As manutenções nas estradas
rurais do município de Senador José
Bento continuam a todo vapor. O
bairro do Pouso Frio está recebendo
manutenções e limpeza das estradas
e o bairro do Brejinho está
recebendo manilhas novas para
ajudar no escoamento das águas.

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

BOM REPOUSO

JC Contabilidade
Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG
Abertura de firma, Previdência Social,Imposto de Renda de
pessoa Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral

Todas as pessoas acima de 67 anos e
90% dos profissionais da saúde já
foram vacinadas contra a Covid-19
em Tocos do Moji até 08 de abril
A vacinação contra a Covid-19 em
Tocos do Moji, até o dia 8 de abril, se
encontrava na seguinte situação: Foram
aplicadas 656 doses na primeira e 258 na
segunda dose. Com essas vacinas, de
acordo com o Departamento de Saúde,
todas as pessoas dos
grupos
prioritários acima de 67 anos já tinha

entregaram durante o período de
Páscoa, 300 ovos de chocolate para
crianças da Rede Muncipal de Ensino
e para pessoas carentes de Senador
José Bento.

recebido ao menos a primeira dose. Na
próxima remessa, seria iniciada a
vacinação ao grupo de 66 anos de idade.
Com essas vacinas, 90% do pessoal
da área da Saúde também foram
vacinados e estava iniciando também os
profissionais da força de segurança e
salvamento.

4

TRIBUNA POPULAR

12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
DIRET
OD
A POLÍCIA
DIRETO
DA
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
bo PM F
elipe
Colaborador: Ca
Cabo
Felipe
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
Polícia Militar prende cidadão por uso e consumo
de drogas no centro de Borda da Mata

No dia 15 de Março, segunda-feira por volta 16h50, no bairro Centro, a PM durante
operação batida policial pelo bairro, visualizou um indivíduo em atitude suspeita,
que ao avistar a viatura policial demonstrou nervosismo, sendo então abordado e
durante a busca pessoal foi localizado no bolso direito da calça 01 bucha de
substância análoga a maconha. O autor alegou ser usuário de drogas, sendo então
preso e conduzido para o registro do T.C.O. (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Polícia Militar prende cidadão por jogo
de azar no centro de Borda da Mata
No dia 23 de Março, terça-feira por volta 19h, centro, a PM foi acionada pelos
Fiscais da Prefeitura Municipal, os quais relataram que receberam uma denúncia
anônima de aglomeração de pessoas na Rua Herculano Cobra, e que estaria
ocorrendo jogo de azar no local. A PM deslocou ao local junto com os fiscais e
depararam com a porta da casa aberta, e lá dentro estavam cinco pessoas, sendo
três pessoas sentadas à mesa com cartas nas mãos, um senhor em pé que se
identificou como responsável pelo local, e outra pessoa que estava em um quarto;
foi localizado afixado na parede informações de valor de aposta, no local havia
estufa com salgado e uma geladeira com bebidas, sendo constatado que estava
funcionado um bar sem autorização. Diante disso, o autor foi preso e encaminhado
para o registro do T.C.O.

Polícia Militar prende homem por ameaçar
a ex-companheira no bairro Santa Cruz
No dia 24 de Março, quarta-feira por volta 19h15, bairro Santa Cruz, a PM foi
acionada pela vítima que relatou que possui uma medida protetiva contra o seu excompanheiro e que nesta data o autor deslocou até a sua residência e começou a
dizer: Eu vou te matar, sua biscate. Diante disso, a PM deslocou ao local e localizou
o autor em uma casa vizinha, sendo este preso e encaminhado para a Delegacia
Polícia Civil.

Polícia Militar prende cidadão por uso e
consumo de drogas no bairro Santa Terezinha
No dia 25 de Março, quinta-feira por volta 10h30, no bairro Santa Terezinha, a PM
durante operação batida policial pelo bairro, visualizou um indivíduo em atitude
suspeita, que ao avistar a viatura policial demonstrou nervosismo, sendo então
abordado e durante a busca pessoal foi localizado no bolso traseiro da calça 01
bucha de substância análoga a maconha. O autor alegou ser usuário de drogas,
sendo então preso e conduzido para o registro do T.C.O.

Polícia Militar prende cidadão por uso e
consumo de drogas no bairro Santa Terezinha
No dia 26 de Março, sexta-feira por volta 20h20, no bairro Santa Terezinha, a PM
durante operação batida policial pela Rua Carmen Moreira Tomazolli, local alvo de
diversas denúncias referente a tráfico de drogas, visualizou dois indivíduos sentados
na calçada em atitude suspeita, que ao avistarem a viatura policial demonstraram
nervosismo, onde um deles jogou algo ao solo, sendo então abordados e realizados
busca pessoal, nada foi localizado com estes, porém ao localizar o objeto dispensado,
foi constatado que se tratava de 01 cigarro de substância análoga a maconha. Um
dos abordados assumiu a propriedade e alegou ser usuário de drogas, sendo então
preso e conduzido para o registro do T.C.O.

Polícia Militar prende foragido da justiça
no bairro Nossa Senhora Aparecida
No dia 06 de abril, terça-feira por volta 17h00, no bairro Nossa Sra. Aparecida, a
PM tomou conhecimento que um homem, 18 anos, já conhecido nos meios policiais
por diversas práticas delituosas, estava com mandado de prisão em aberto. Foi
dado início a operação batida policial para prender o autor, após rastreamento o
autor foi localizado em sua residência, sendo dada voz de prisão e posteriormente
encaminhado a Delegacia Polícia Civil.

Polícia Militar prende foragido da justiça
no bairro Nossa Senhora de Fátima
No dia 06 de Abril, terça-feira por volta 18h00, no bairro Nossa Sra. Fátima, a PM
tomou conhecimento que um homem, 26 anos, o qual havia efetuado um roubo a
transeunte em data pretérita, estava com mandado de prisão em aberto. Diante
disso, foi desencadeada a operação batida policial para prendê-lo, após rastreamento
o autor foi localizado em sua residência, sendo dada voz de prisão e encaminhado
a Delegacia Polícia Civil.

TELEFONES DE
EMERGÊNCIA DA POLÍCIA
MILITAR EM BORDA DA
MATA:190 ou (35) 99829-1493

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 01/2021
“Altera os incisos I e II da Lei Municipal nº. 2.227/2020, para aumentar o valor das multas aplicadas pelo não
cumprimento das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
da pandemia da Covid-19 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 alterado o valor das multas previstas nos incisos I e II do artigo 2º. da Lei 2.227/2020, majorando para
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pessoa física e R$ 500,00 (quinhentos reais) para pessoa jurídica.
Art. 2º - Ficam incluídos na Lei 2.227/2020 os seguintes artigos:
Art. 2º-A. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal aplicar individualmente a penalidade de multa às pessoas
físicas e/ou jurídicas responsáveis pela realização de eventos que causem ou possam causar aglomeração superior a
12 (doze) pessoas, em festas, eventos, comemorações, confraternizações e qualquer outro tipo de reunião dessa
natureza em sítios, fazendas e ranchos, com fins particulares ou comerciais.
Art. 2º-B Estão também sujeitos às sanções desta Lei todas as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela autorização
do uso das áreas informadas no artigo 2º.
Art. 2º-C. Fica desde já estipulada multa para as pessoas físicas ou jurídicas que descumprirem as orientações
contidas no art. 2º desta Lei, da seguinte forma:
a)
Organizador(a): R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
b)
Proprietário(a): R$ 10.000,00 (dez mil reais);
c)
Organizador(a) e Proprietário(a): R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
§1º. Na mesma pena incorre as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela autorização do uso das áreas informadas
no art. 2º desta Lei.
§2º. A imputação da multa não exclui a possibilidade de novas multas, possuindo esta o caráter cumulativo.
§3º Quando o infrator se tratar de pessoa relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, será
ele mesmo o responsável pela penalidade imposta, desde que as pessoas por ele responsáveis não tenham obrigações
de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.
§4º. A multa será aplicada sem prejuízo da apuração de eventuais ilícitos criminais praticados pelas pessoas físicas
e/ou representantes legais das pessoas jurídicas decorrentes da infração de medida sanitária preventiva (art. 267 e
268 CP), desobediência (art. 330 CP) e de perigo de contágio de moléstia grave (art. 132 CP).
§4º. O procedimento para aplicação da penalidade a ser imposta deverá observar o trâmite disposto nos artigos 3º,
4º, 5º e 6º da Lei Municipal 2.227/2020.
Art. 3º-A. Fica ainda autorizado ao Poder Público, em caso de descumprimento das regras sanitárias a realizar a
interdição do local, podendo, entretanto, acionar a Polícia Militar para auxiliar no procedimento.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e terá sua vigência
enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública declarada no município.
Borda da Mata/MG, 25 de janeiro de 2021.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Luiz Carlos da Silva
Secretário

Proposição de Lei nº 02/2021
“Concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e agentes políticos do Poder Executivo
Municipal e dá outras providências”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Borda
da Mata aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º. Fica concedida a revisão geral anual prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, correspondente a
4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento), conforme Índice Nacional de Preços de Consumidor Amplo (IPCA),
incidentes sobre vencimento ou provento básico dos servidores públicos municipais ativos e inativos, excluídos os
agentes políticos.
Art. 2º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 25 de janeiro de 2021.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Luiz Carlos da Silva
Secretário

Proposição de Lei nº 03/2021
“Altera os requisitos do cargo em comissão Assessor de Comunicação e Turismo, anexo I da Lei 1987/2017, que
dispõe sobre a Reorganização da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Borda da Mata, para inclusão
das atribuições dos cargos em Comissão, Funções de Confiança e Gratificações de Função e dá outras providencias”.
O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:
Art. 1º - Altera o requisito para investidura no cargo em comissão de Assessor de Comunicação e Turismo, previsto no
Anexo I da Lei Municipal nº 1.987/2017, de 10 de julho de 2017; de curso superior em jornalismo, para ensino médio, em
regime de dedicação integral.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Borda da Mata/MG, 25 de janeiro de 2021.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Harleny Junqueira Cobra
Presidente
Irma Borges dos Santos
Vice-Presidente
Luiz Carlos da Silva
Secretário
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Estradas rurais de Tocos do Moji permanecem em constante manutenção

A Prefeitura de Tocos do Moji continua fazendo a manutenção das estradas municipais e todas as estradas que
dão acesso ao escoamento das lavouras. O processo está a todo vapor e o Departamento de Obras esclarece
que em breve estarão chegando a todas as estradas do município.

Saúde Municipal de Tocos do
Moji ganha mais três veículos
novos no valor de 311 mil reais
O Departamento
Municipal de Saúde
de Tocos do Moji, no
mês de março, foi
contemplado com
mais três veículos
novos, adquiridos
pela Prefeitura. Os
carros são dois
Sanderos e um
Renault Master. Os
Sanderos saíram no
valor de R$59.500,00
cada um e o Renault
Master,
por
R$192.000,00. “Em
tempos de pandemia
precisamos reforçar
ainda mais os
investimentos para
Saúde, para dar mais
segurança
e
conforto
aos
pacientes”, diz o
Prefeito Nidão.

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

Em Pouso
Alegre,
servimos
almoço selfservice.

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Prefeito de
Dirce Reis em
SP morre com
Covid-19; Sete
já morreram no
interior de SP

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

O prefeito de Dirce Reis, João Carlos
Rainho (PSDB), de 49 anos, morreu no
dia 7 de abril, em decorrência de
complicações causadas pela covid-19.
A prefeitura da cidade do interior
paulista decretou luto oficial de três
dias. Rainho estava internado desde o
dia 19 de março no Hospital de Base
de São José do Rio Preto, na mesma
região. Ele deixou a mulher e dois filhos.
O corpo foi sepultado no cemitério
municipal de Dirce Reis, na presença
apenas de familiares.
João Carlos Rainho foi eleito
nas eleições municipais de 2020 com
900 votos (64% dos votos válidos). Ele
exercia o primeiro mandato na
prefeitura. Com sua morte, o viceprefeito Roberto Visona (MDB), que
assumiu a prefeitura interinamente, será
efetivado no comando do município. O
PSDB estadual divulgou nota de pesar
pela morte do prefeito.
Rainho é o sétimo prefeito no
exercício do mandato que morreu após
contrair o coronavírus desde o início
da pandemia. No último dia 1º, a vítima
foi o prefeito de Hortolândia, Angelo
Perugini (PSD), que estava no quarto
mandato à frente da prefeitura. No dia
29 de abril, a covid-19 causou a morte
de Tarek Dargham (PTB), prefeito
de Guararapes.
No dia 28 de dezembro, morreu o
prefeito
de Mairiporã, Antonio
Shigueyuki Aiacida (PSD). Ainda em
dezembro, no dia 14, foi registrado o
óbito de Benedito da Rocha Camargo
Junior (PSDB), prefeito de Pardinho.
Um dia antes, a covid-19 vitimou o
prefeito de Santa Clara d’Oeste, Wair
Jacinto Zapelão (PSDB). Em junho de
2020 morreram os prefeitos de Santo
Antônio de Aracanguá, Rodrigo
Santana Rodrigues (DEM), e de Borebi,
Antônio Carlos Vaca (PSDB).
Fonte: O Estadão

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Vidraçaria Souza
Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

Tels: 3445- 17
18
1718
9-9912-2166
9-9965-3665

