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Coordenadora Em conversa com prefeitos, presidente da Confederação 1° Evento no
do CRAS de Nacional dos Municípios fala sobre o encerramento Beco da Folia
rumo ao
Borda da Mata de mandato durante Marcha dos Prefeitos
visita a Apae “Quem assume o compromisso com a população é o prefeito, não é o Carnaval 2017
Estado, não é a União. O prefeito é quem ‘leva ferro’ da imprensa
em Borda
para falar
caso não tenha médico, professor, hospital, remédio ou escola”,
da Mata
sobre: “Filhos
explicou Ziulkoski.
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10ª Trilha da Montanha em Bom Repouso reúne cerca de 500 pilotos
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Trilha
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cidade nos dias
30 de abril
e 1º de maio
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1° Evento no Beco da Folia rumo ao Carnaval 2017 em Borda da Mata
Locomotiva da Alegria - Cine Teatro S. Pedro

“Agradecemos a presença de todos e
informamos que em breve faremos um Arraiá de
tirar pica pau do oco!!! Contamos com todos vocês,
obrigado!”, diz Poli Brandani

Crise fiscal: despesas
municipais cresceram 4%
acima da inflação desde 2009
A XIX Marcha dos Prefeitos a Brasília
em Defesa dos Municípios promoveu no
dia 10 de maio, uma arena temática para
dar um panorama da situação fiscal do
país aos gestores municipais. Com o
nome A Crise Fiscal Brasileira, o tema
foi abordado pelo pesquisador do
Instituto de Pesquisa de Economia
Aplicada (Ipea) Sérgio Gobetti e pelo
presidente do Instituto Democracia
Ativa, José Alves Filho.
Primeiro a fazer exposição, Gobetti
iniciou sua apresentação ao indagar o
que provocou a tão falada crise
econômica que o país enfrenta
atualmente. Segundo ele, uma das
causas da situação corrente é a crise fiscal, a qual já se arrasta ao longo de vários
anos.
O especialista seguiu explicando que
ela se levanta em cima de dois pilares, o
estrutural e o conjuntural. O primeiro diz
respeito ao orçamento da União,
disputado por grupos de interesses
diversos, a um modelo federativo
competitivo entre os entes e
idiossincrasias brasileiras, como as
taxas de juros. O resultado da crise
estrutural é um país com entes federados
desunidos e em prejuízo. “O país é
incapaz de discutir o que de fato é o
melhor a ser feito”, afirmou.
Já a questão conjuntural compreende
uma desaceleração recente da economia,
principalmente nos anos de 2015 e 2014.
“Temos um processo histórico em que o

gasto público cresce mais que o PIB.
Obviamente isso não é sustentado por
muito tempo”, disse Gobetti.
A crise em números
Ainda na sua explanação, Gobetti
mostrou que, desde 1999, a taxa média
de despesa pública foi 3,2% acima da
inflação. Restringindo os gastos aos
Municípios, a despesa municipal
cresceu 4% acima da inflação desde
2009. Essa situação se agrava quando
somadas “a transferências federais
completamente estagnadas.”
“O tombo é muito forte e atinge
principalmente Municípios pequenos,
que dependem dessas transferências”,
ponderou ele.
Soluções
“Sem ajuste e aumento de receita não
tem como se enfrentar o tamanho do
buraco que está aí”, sugeriu Gobetti
como uma das alternativas à crise fiscal.
Já Alves Filho propôs uma redução
urgente da taxa de juros Selic, índice que
calcula a média de juros praticados pelas
instituições financeiras que atualmente
está em 14,25%. “Estamos em coma
induzido e está pode ser uma solução a
curto prazo, sem mais arrochos”, disse
ele.
“Aumentar juros só faz com que o
Brasil tenha sempre o problema do
desemprego. Essa maneira de aumentar
a taxa de juros para controlar a inflação
impõe a Estados e Municípios um ônus
desnecessário,” opina Alves Filho.

Sérgio
Gobetti

José Alves
Filho

Aluga-se um cômodo
comercial no centro de
Borda da Mata a 50 metros
da Basílica. São 100m².
Tratar pelo Telefone:

99963-0222
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Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Prefeitura de Borda da Mata
inaugura Monumento
“Sermão da Montanha”
A Prefeitura de Borda Mata
inaugurou, no dia 1º de maio, o
monumento “Sermão da Montanha”
que ilustra o Capítulo 5, do evangelista
Mateus, onde Jesus Cristo fez, talvez,
a mais famosa de suas pregações.
Foram instaladas oito estátuas
confeccionadas em barro cozido por um
artista de Taubaté, o mesmo que fez as

estátuas do Sítio do Pica-pau Amarelo
naquela cidade. A cena que está
localizada na pedra do estacionamento
do Hospital.
O Prefeito Edmundo Silva Júnior diz
que todos os cristãos, independente de
religião, participaram de um culto
ecumênico e o local ficou muito bonito
e merece ser visitado por todos.

AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA MARQUES
André Marques

Melhor preço e atendimento!
Rua Eduardo Amaral, 394
Centro

Tel.:3445-3455 - BORDA DA MATA-MG
Farmácia Veterinária completa e maior variedades em rações!

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

JC Contabilidade

“O futuro
pertence aqueles
que acreditam na
beleza de seus
próprios
sonhos.”
Autor
desconhecido
Inauguração do Sermão da Montanha

Abertura de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral

Av. Alvarina Pereira Cintra,45
Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

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
de pagamento.

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

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji
Tel.:(35)3445-2725
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
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10ª Trilha da Montanha em Bom Repouso reúne cerca de 500 pilotos
No dia 1º de maio, aconteceu em Bom Repouso a 10ª Trilha da Montanha, quando participaram cerca de 500 Trilheiros.
O evento começou no dia 30 de abril, com a Noite dos Trilheiros com a Banda Radar Quatro e no domingo, às 10h da manhã houve a largada na Praça da Matriz.
Para os primeiros 500 pilotos, houve kit com camiseta, almoço e troféu.
“Houve vários desafios para a galera que gosta de adrenalina, novas trilhas e de volta ao desafio morro PESADELO”, diz um dos organizadores que faz parte da Equipe Montanha Moto Trilha, responsável
pelo evento, que agradece o apoio da Polícia Militar e dos comerciantes da cidade.

Principais
momentos da
Trilha da
Montanha

Serviço
Aeromédico é
implantado no
Sul de Minas
Desde o dia 28 de abril, o Sul de Minas
passou a contar com mais um importante
suporte
no
atendimento préhospitalar de urgência e emergência, o
serviço Aeromédico, realizado pela 2º
Cia de Operações Aéreas do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais em
parceria com o CISSUL (Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Macro
Região do Sul de Minas), que gerencia
o SAMU (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência).
Equipada com Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), a aeronave fica no 9º
Batalhão de Bombeiros Militar
(Varginha/MG), onde a equipe tripulante
está à disposição para atender
ocorrências, como: transferências interhospitalares de urgência/emergência;
captação de órgãos; atendimento
aeromédico de urgência/emergência em
acidente automobilísticos. Além disso,
o Corpo de Bombeiros poderá utilizar a
Aeronave em: prevenção aquática;
salvamento em altura; incêndios
florestais; transporte e resgate em locais
de difícil acesso; transporte de equipe
especializada (operações especiais).
O serviço Aeromédico pode ser
acionado através dos seguintes
telefones: (35) 3223-7055 (Ramal 1030)
ou (35) 99842-0313.

É importante lembrar
que qualquer trauma, a
melhor solução é
chamar o SAMU
pelo 192.

H a n d e b o l d e B o r d a d a CRAS de Borda da Mata realiza
Mata faz amistoso com Instituto Oficina Protagonismo Feminino
no dia
F e d e r a l d e I n c o n f i d e n t e s 02Tevede início
maio, em

No dia 05 de maio, a equipe
de Handebol fez um amistoso
no Instituto Federal em
Inconfidentes. De acordo com
a Chefe do Departamento de
Esportes, Regina Moreira foi
muito bom, um nível muito
alto. “Ganhamos o feminino
módulo dois, e jogamos de
igual para igual os dois
masculinos. Um módulo dois
e o outro sub 20”, diz Regina,
que está muito feliz pelos
resultados.

Atleta Mateus durante um arremesso ao gol

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

Borda da Mata, a
O f i c i n a
PROTAGONISMO
FEMININO, uma
roda de conversa
sobre
temas
relacionados ao
universo e ao poder
das mulheres.
Os
encontros
acontecerão no Cras
à partir das 19 horas.
“Todas são muito
bem vindas!”, diz a Coordenadora do CRAS, Marília Sáber.

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

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

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

erir !
onf
e
ha c dad
Ven quali
sa
nos
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Coordenadora do CRAS de
Borda da Mata visita a Apae
para falar sobre: “Filhos amar e aceitar quem eles são”

Milho

No dia 27 de abril, a Coordenadora do
Cras Sebastiana Marques de Borda da
Mata, Marilia Sáber, esteve na APAE
conversando com os pais dos alunos

O milho (Zea mays), também
chamado abati, auati e avati, é
um conhecido cereal, cultivado
em grande parte do mundo. O
milho é extensivamente
u t i l i z a d o
como alimento humano ou
para ração animal, devido às
suas qualidades nutricionais.
Todas
as
evidências
científicas levam a crer que seja
uma planta de origem mexicana,
já que a sua domesticação
começou há cerca de 7500 a
12000 anos na área central
do México. É um dos alimentos
mais nutritivos que existem,
contendo
quase
todos
os aminoácidos conhecidos,
sendo exceções a lisina e
o triptofano.

sobre “Filhos - amar e aceitar quem eles
são”. O bate papo foi ótimo, teve lanche
e até presente. A coordenadora agradece
a recepção e o carinho da familia Apae.

Coordenadora
do CRAS,
Marília Sáber
em visita a Apae

B
SO VA ÃO
NO EÇ
R
DI

Telefones:3445-1177

9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

Vidraçaria Souza
Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

Tel.: 3445- 17
18
1718
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

ESTOF
ADOS CLEAN
ESTOFADOS
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Lavamos Sofá, Cadeiras,Tapetes, Cortinas, Colchões,
Edredons e Estofados de Veículos em Geral.
Rua Dario Nogueira, 74 - São Judas Tadeu - Borda da Mata

Telefones:(35)99990-7105/99847-8846

6
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
DIRET
OD
A POLÍCIA
DIRETO
DA
1234567890123456789012
1234567890123456789012
Colaboração: CB PM Junqueira
1234567890123456789012
1234567890123456789012
Mulher é presa por direção

TRIBUNA POPULAR

perigosa em motocicleta
No dia 20 de abril, durante Operação Presença, a PM de Borda da Mata, ao se
aproximar de um Posto de Combustível às margens da MG 290, verificou uma
motocicleta de cor preta saindo do local das bombas e do caixa em alta velocidade,
o que levantou suspeita. Dessa forma, foi realizado acompanhamento visual a
distância e dado ordem de parada por sinais luminosos e sonoros, porém, a
condutora não obedeceu e fugiu em alta velocidade pela rodovia.
Durante o acompanhamento, foram insistentes as ordens de parada, no entanto,
não parou, continuando assim o acompanhamento, até que ao tentar sair da rodovia
a condutora perdeu o controle direcional do veículo e caiu ao solo.
Diante do exposto, a condutora foi presa em flagrante delito, sendo garantidos
todos os seus direitos e garantias individuais, o veículo removido pelo guincho de
plantão.

Homem é preso por uso de
drogas e porte de arma branca

No dia 29 de abril, durante Operação Batida Policial, a PM de Borda da Mata
abordou um indivíduo suspeito, que após ser submetido a busca pessoal, foi
localizado consigo 02 facas e 02 pedras de crack. Questionado acerca das facas
disse que seria para sua defesa pessoal, pois outros “usuários de drogas” poderiam
querer matá-lo. Diante do exposto o autor foi preso e os materiais ilícitos foram
apreendidos.

Homem é preso
por uso de Drogas

No dia 04 de maio, a PM de Borda da Mata se encontrava em patrulhamento,
momento em que deparou com um indivíduo em atitude suspeita. Ao ser abordado,
foi localizado em seu poder 02 pedras de crack. O autor relatou ser usuário de
drogas, apontando ainda, o local onde teria adquirido a droga, o qual foi repassado
a Polícia Civil. Diante o exposto foi dado voz de prisão em flagrante delito ao autor
e a substância ilícita apreendida.

Homem é preso embriagado ao
volante na Rua Duque de Caxias

No dia 09 de maio, a PM de Borda da Mata foi acionada, via 190, sobre um veiculo
fiat/uno cor branca, que estaria trafegando pela rua Duque de Caxias em alta
velocidade e fazendo zigue-zague, causando perigo aos veículos e transeuntes. De
posse das informações foi realizado rastreamento, sendo o veiculo localizado e
abordado. No local seu condutor desceu do veículo cambaleando, com sintomas de
embriaguez tipo: fala desconexa, olhos avermelhados, vestes desarrumadas;
confirmando ainda que havia ingerido bebida alcoólica. O condutor foi convidado
a realizar teste com Etilômetro, porém, recusou. Diante do exposto foi acionado o
guincho de plantão para apreensão do veículo e confeccionadas 02 multas
(embriaguez e falta de documentos de porte obrigatório). O condutor foi preso,
encaminhado ao Pronto Socorro para exame clínico e posteriormente a Delegacia de
Polícia para providências cabíveis.

Operação Policial no Distrito do
Sertãozinho termina em veículo
suspeito apreendido

Durante Operação no Distrito Sertãozinho, a equipe policial suspeitou de um
condutor que dirigia a motocicleta sem o capacete. Diante de uma ação rápida, o
condutor ficou impossibilitado de evadir dos Militares, sendo então abordado e
constatado que o cidadão em tela estava com sinais de ter ingerido bebida alcoólica,
sendo convidado a se submeter ao teste Etilômetro, contudo recusou-se. Verificouse também que o condutor é habilitado na categoria C, não portava nenhum
documento de porte obrigatório, a motocicleta estava sem lacre, sem a seta traseira
direita, é com os pneus carecas. Diante do exposto, foram lavradas 05 aits e o
veículo removido pelo guincho de Plantão.

Moto apreendida no Distrito do Sertãozinho

Ser mãe: Amor que não se mede
Segundo o dicionário, uma das
definições da palavra “Mãe” é: “Aquela
que gerou, deu à luz ou criou um ou mais
filhos. Aquela que oferece cuidado,
proteção, carinho ou assistência a quem
precisa.”
Ser mãe é algo imensurável, uma
dádiva de Deus! É dar carinho, afeto
quando o choro rouba a cena e você vê
uma lágrima escorrendo no rosto do seu
filho. É cuidado na hora da febre em
plena madrugada.
É ter um dia exaustivo de trabalho e,
ao chegar em casa, receber um abraço
do seu filho e um bilhetinho escrito “eu
te amo”. Também é conversar sério, mas
com carinho quando chega o boletim
com notas vermelhas ou uma reclamação
do professor.
Ser mãe não é somente formar o filho e
enchê-lo de significados nos primeiros
anos da infância; é uma missão para a
vida toda. Conforme os filhos vão
crescendo, nós, mães, também os
acompanhamos. O que muda são as

conversas! A preocupação não é mais
se a criança vai dividir o brinquedo com
o primo, mas se está fazendo a escolha
certa para o vestibular, se foi bem na
entrevista no trabalho e a espera ansiosa
por quando seu filho irá trazer o neto
para passear na casa da vovó.
O dom de ser mãe implica em um
carinho gratuito para sempre, que
passará de geração em geração. É o
alicerce, o chão firme quando o mundo
parece de cabeça para baixo. É sonho
quando os dias estão cinza.
Você que está lendo ter se identificado
ou lembrado de uma amiga que também
enfrenta os desafios de mãe.
Precisamos recordar e ter como
referência Maria, a Mãe de Jesus. Jesus
podia ter vindo ao mundo pela primeira
vez de diversas formas, mas ele
escolheu pela família, graças ao “sim”
de Maria.
A exemplo da Mãe de Jesus, devemos
reafirmar todos os dias, nos momentos
de alegria e tristeza, o nosso sim à

maternidade.
Sou filha da Dona Maria e mãe da
Pâmella, da Paôlla e da Polliana.
Diariamente, transmito às minhas filhas
o amor que recebi da minha mãe. Amor
que se renova a cada instante e que não
tem fim.

Mãe, você recebeu essa linda missão
de gerar vida, seja ela no ventre ou no
coração. Portanto não desperdice esta
valiosa oportunidade. Ame! Cuide!
Eduque! Você sempre será a mais
beneficiada.
*Paula Guimarães

Anuncie no
Tribuna Popular
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Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

Telef
ax:(035)3445-6160
elefax:(035)3445-6160

“A sua casa é a nossa causa!”
Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG

Em conversa com prefeitos, presidente
da CNM fala sobre o encerramento de
mandato durante Marcha dos Prefeitos
No meio do auditório e bem próximo
aos prefeitos o presidente da
Confederação Nacional de Municípios
(CNM), Paulo Ziulkoski, falou aos
prefeitos em final de mandato sobre
diversos assuntos que preocupam os
gestores neste momento de fechamento
de contas nos Municípios.

As responsabilidades que os prefeitos
assumem ao assinar convênios com o
governo federal para receberem recurso,
que na sua maioria são insuficientes
para atender a população, como nas
áreas de Saúde, Educação e Assistência
Social. “Quem assume o compromisso
com a população é o prefeito, não é o
Estado, não é a União. O prefeito é quem
‘leva ferro’ da imprensa caso não tenha
médico, professor, hospital, remédio ou
escola”, explicou Ziulkoski.
O presidente da CNM lembrou ainda
que “além de insuficientes, vários
repasses estão atrasando cerca de 30,
60 dias.” Ziulkoski mostrou aos gestores

os atrasos em uma apresentação no telão
principal apontando os valores que, por
consequência, os Municípios deixaram de
receber.
Exemplos
Numa conversa com os prefeitos,
Ziulkoski deu alguns exemplos do que
deve ser feito, além de alternativas para uma
gestão de qualidade mesmo em meio à
crise. Como não assinar convênios que
prometem recursos para os Municípios sem
antes analisar detalhadamente os ônus do
programa.
O presidente lembrou que os prefeitos têm
cada dia mais que arcar com as despesas de
programa criados pelo governo.

Reunião dos
Prefeitos com o
Presidente da
CNM

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL
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Final do Campeonato de Futebol Society no Bairro Paredes em Tocos do Moji
O campeonato de futebol society do
bairro Paredes em Tocos do Moji,
organizado por Izael Bento de Sousa,
iniciado em 21 de fevereiro contou com oito
equipes: Caetanos, Raiza, Paredes, Tocos
do Moji, Moji, Espraiado, Russo e Candi. A
final foi no domingo, 1º de maio e o time do
Xandi do Pinhal Redondo venceu a equipe

do Russo de Borda da Mata por 1x0 e
ergueu a taça após 60 minutos de muita
disputa.
Na categoria aspirante a equipe do Paulo
sagrou-se campeã ao derrotar a equipe do
Nem nos pênaltis.
Estiveram presentes autoridades
municipais como o Prefeito Toninho

Rodrigues o Secretário de Esporte José
Vítor que entregaram os troféus e
medalhas.
Agradecimentos:
A Prefeitura e Ccâmara municipal, a Polícia
Militar na pessoa do Sargento Wexley pelo
total apoio e a todos que colaboraram na
realização deste campeonato.

Principais
momentos
da final do
Campeonato:

Campeonato Intermunicipal do Bairro
Espraiado em Tocos do Moji tem 12 equipes
Teve inicio no domingo, dia 8 de maio,
o Campeonato Intermunicipal do Bairro
Espraiados em Tocos do Moji com doze
equipes: Chave A: Espraiado, Borda da
Mata e Capelinha: Chave B: Aliança,
Rayza e Boa Vista; Chave C: Pouso

Alegre, Bom Repouso e São Benedito;
Chave D: Santa Rita, Santa Cruz e
Caetanos.
Abrindo o campeonato jogaram
Espraiado X Borda da Mata, o Espraiados
venceu Borda da Mata por 3x1.

Na categoria aspirantes jogaram,
Espraiado x Roma e o Espraiados venceu
por 2x1.
Organização: Luciano José da Silva.
Colaboradores: Paulo Cesar, Ricardo
Henrique e Daniel Silva.

Times que
fizeram a
abertura do
Campeonato

Borda da Mata agora tem Escolinha
de Voleibol no Poliesportivo
Os alunos voluntários estudantes da
Faculdade de Educação Física do
ASMEC de Ouro Fino Felipe Coutinho
Ferreira e Felippe Lemes Paulino
iniciaram uma Escolinha de Voleibol em
Borda da Mata. Os treinos acontecem
todos os sábados às 10h no
Poliesportivo Esportivo Irmãos Rocha.
A escolinha é uma parceria com o
Departamento de Esportes, Cultura e
Laser e da Prefeitura e as incrições
podem ser feitas no
local.

Escolinha de
Voleibol em
Borda da Mata

FPM: presidente da CNM
mostra impactos negativos
durante o mandato
Há anos, gestores municipais reclamam de redução no Fundo de Participação
dos municípios (FPM), e mesmo com aumento da arrecadação, os prefeitos
sentiram impactos negativos no Fundo, que é a principal receita da maioria
deles. O que tem causado esse fenômeno também foi parte da apresentação do
presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski,
no dia 10 de março durante a Marcha dos Prefeitos.
“O FPM registrou redução de 2,33% de 2014 para 2015, em valores corrigidos
pela inflação”, mostrou o presidente da CNM. Neste ano, o Fundo passou de
R$ 89,3 bilhões para R$ 87,2 bilhões. No atual mandato, o Fundo registrou um
crescimento muito pequeno de 3,3%, em 2013; ficou estagnado em 2014 e obteve
retração real de 2,3%.
Neste ano, em que se encerra os mandatos, o Fundo apresentou queda nominal
de 4,89% e real de 13,7%. “Isso, só no primeiro quadrimestre de 2016”, ponderou
Ziulkoski. Ele esclareceu que, se os Municípios brasileiros estão sentindo os
efeitos da redução no FPM, mesmo com a conquista de 1% a mais obtida em
dezembro do ano passado, imagina se não a tivesse.
Essa conquista a que ele se refere foi resultado da Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios, e ela representou R$ 58 bilhões a mais aos cofres
municipais no último mês do ano. Porém, para o novo 1% previsto para o meio
do ano, o presidente da CNM informou que tem havido divergência de
entendimento em relação ao pagamento desta parcela do FPM.
1%
A União pagou 0,5% sobre os nos Impostos de Renda e Sobre Produtos
Industrializado (IR e IPI) de janeiro a junho de 2015, e não cumpriu o acordado
de repassar aos Municípios os montantes de julho de 2014 e junho de 2015.
Com isso, as Prefeituras receberam, efetivamente, 0,25% e não 0,5%. Esses
esclarecimentos também foram parte da apresentação de Ziulkoski. “O valor
repassado foi de R$ 946 milhões”, calculou.
Caso, esse entendimento não fique claro, os Municípios brasileiros vão receber
apenas 75% do 1% em julho deste ano. “Ao invés de serem repassados R$ 3,5
bilhões, as administrações locais vão poder contar com R$ 2,6% bilhões”,
ponderou Ziulkoski sobre a situação.

