DESDE MARÇO/97
ANO XXI - Nº- 394
31 DE JANEIRO DE 2019

Site: www.tribunabm.com.br - E-mail: tribunapopular1@hotmail.com Tel.:(35)3445-2130

BORD
AD
A MA
TA, BOM REPOUSO
ADOR JOSÉ BENT
O
BORDA
DA
MAT
REPOUSO,, TOCOS DO MOJI, SEN
SENADOR
BENTO

Comunidade usufrui de quadra
reformada no bairro Santa
Cruz em Borda da Mata

Modelos de
Quadra da Escola Municipal Prefeito
Borda da Mata
Atílio da Silva Brandão em Bom
são destaques na
Repouso ganha cobertura
divulgação da
maior marca de
roupas íntimas
de Juruaia

Quadra do Bairro Santa Cruz reformada

Página 2

Quadra da E.M. Prefeito Atílio da Silva Brandão

Irmã Carmelita natural de
Tocos do Moji lança livro
sobre sua terra natal

Página 7

Vereador Marruco é o Presidente
da Câmara de Borda da Mata em 2019
Mateus Sabino

Página 4

Vereador Almir Rogério é o novo
Presidente da Câmara para o
exercício de 2019 em Tocos do Moji
Página 4

Policial Militar de Borda da Mata
conclui a corrida de longa distância
mais difícil do Brasil
Alisson Toledo

Página 6

Página 2

Lançamento do Livro em Tocos do Moji

Página 5

Bloco Carnavalesco Chuchu
Beleza celebra 10 anos e
realizará o Carnaval das
Famílias em Tocos do Moji
Página 5

2

TRIBUNA POPULAR

Modelos de Borda da Mata são
destaques na divulgação da maior
marca de roupas íntimas de Juruaia
Os modelos de Borda da Mata,
Alisson Toledo e Mateus Sabino
foram contratados para divulgar a
maior marca de roupa íntima da Capital
Nacional da Lingerie, Juruaia, na
coleção 2019.
Eles são modelos de passarela desde
2012, fazendo festas de aniversários,

casamentos, vitrine viva, entre outros
trabalhos,
Agora, para esta marca eles estão
mostrando os produtos no site oficial:
ouseuseformen. com.br
Eles foram descobertos por olheiros
que vieram na Escola Estadual Lauro
Afonso Megale.

Mateus Sabino

Alisson Toledo

Comunidade usufrui de quadra reformada
no bairro Santa Cruz, em Borda da Mata

Falando sobre seus Direitos
APOSENTADORIA ESPECIAL
1)
O que é aposentadoria
especial?
A aposentadoria especial é um
benefício concedido ao cidadão que
trabalha exposto a agentes nocivos à
saúde, como calor ou ruído,
de forma contínua e
ininterrupta, em níveis de
exposição acima dos limites
estabelecidos em legislação
própria. É possível aposentarse após cumprir 25, 20 ou 15
anos de contribuição, conforme o agente
nocivo.
2) Quem tem direito a aposentadoria
especial?
O benefício é concedido mediante a
comprovação de que o trabalhador
exerceu a atividade com exposição a
algum agente nocivo definido pela lei

em vigor à época do trabalho realizado.
3) Conversão do tempo especial em
comum?
Acaso o trabalhador tenha trabalhado,
apenas por um período, em alguma
atividade considerada especial, ele
também pode converter
esse tempo especial para
tempo comum e assim
atingir, mais rápido, o
tempo de contribuição
necessário para se
aposentar.
É aconselhável que o
trabalhador procure um advogado,
especializado em Direito Previdenciário,
para se inteirar de todos os seus direitos
antes de se aposentar.
Nathália Teodoro (advogada) e
Sayonara P. de Lima (advogada)

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

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

A quadra do bairro Santa Cruz recebeu a manutenção da Prefeitura Municipal de Borda da Mata durante os
meses de setembro, outubro e novembro de 2018. Foram realizados serviços de pintura, serralharia
(alambrados) e alvenaria (calçadas e meios-fios). Desde dezembro de 2018, crianças, jovens e adultos
usufruem do espaço para a prática de esportes e lazer no bairro.
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JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência
Social,Imposto de Renda de pessoa
Física e Jurídica, contratos,
construção civil e Contabilidade em geral
Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
TRIBUNA
POPULAR LTDA

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

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2019
Mês
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15 - 31
Fevereiro
15 - 28
Março
15 - 29
Abril
15 - 30
Maio
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Junho
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Julho
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Agosto
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15 - 31
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Secretaria de Saúde divulga cronograma para vacinação de rotina
durante primeiro semestre de 2019 na zona rural de Borda da Mata
FEVEREIRO:
01- (SEXTA-FEIRA) - SERTÃOZINHO – de 8h às 13h
06 - (QUARTA-FEIRA) - BARRO AMARELO – de 8h às 9h / CERVO - de 9h às 13h
15- (SEXTA-FEIRA) - SERTÃOZINHO – de 8h às 13h
20 - (QUARTA-FEIRA) - BARRO AMARELO - de 8h às 9h / CERVO - de 9h às 13h
MARÇO:
01- (SEXTA- FEIRA) – SERTÃOZINHO – de 8h às 13h
13- (QUARTA-FEIRA) - BARRO AMARELO – de 8h às 9h / CERVO - de 9h às 13h
22- (SEXTA- FEIRA) – SERTÃOZINHO – de 8h às 13h
27- (QUARTA-FEIRA) - BARRO AMARELO – de 8h às 9h / CERVO - de 9h às 13h
ABRIL:
05- (SEXTA-FEIRA) - SERTÃOZINHO – de 8h às 13h
10- (QUARTA-FEIRA) - BARRO AMARELO – de 8h às 9h / CERVO - de 9h às 13h
MAIO: Não haverá devido à Campanha de Influenza, que será de 15/04 a 31/05.
JUNHO :
07- (SEXTA-FEIRA) - SERTÃOZINHO – de 8h às 13h
12- (QUARTA-FEIRA) - BARRO AMARELO – de 8h às 9h / CERVO - de 9h às 13h
19- (QUARTA-FEIRA) - SERTÃOZINHO – de 8h às 13h
26- (QUARTA-FEIRA) - BARRO AMARELO – de 8h às 9h / CERVO - de 9h às 13h
JULHO:
05- (SEXTA-FEIRA) - SERTÃOZINHO – de 8h às 13h
10- (QUARTA-FEIRA) - BARRO AMARELO – de 8h às 9h / CERVO - de 9h às 13h
19- (SEXTA-FEIRA) - SERTÃOZINHO – de 8h às 13h
24- (QUARTA-FEIRA) - BARRO AMARELO – de 8h às 9h / CERVO - de 9h às 13h

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

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

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
pratos
executivos

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000

Duvide do que vem fácil ... E não desista do que é difícil.
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Vereador Almir Rogério é o novo
Presidente da Câmara para o
exercício de 2019 em Tocos do Moji
A Cerimônia de posse do novo
presidente e da Mesa Diretora do
Poder Legislativo Municipal de Tocos
do Moji para os trabalhos do ano de
2019 foi no Plenário da Câmara
Municipal.
O Presidente que foi eleito por
unanimidade de votos, na última
reunião do ano passado e diz ser uma
grande realização ocorrida em sua
jovem carreira política. Salientou a
importância do vereador no

acompanhamento e fiscalização do
Poder Executivo sempre atendendo
as solicitações da comunidade,
disse também que o Poder
Legislativo estará a disposição de
toda população neste ano de 2019.
Almir Rogério de Godoi tem 35 anos
e é um dos vereadores mais jovem a
ocupar o posto de Presidente da
Câmara, isto explica em parte sua
felicidade e disposição em servir ao
povo.

Vereador Marruco será o Presidente
da Câmara de Borda da Mata em 2019
O Vereador Benedito Delfino de
Mira (mais conhecido como Marruco
do Distrito do Cervo) foi eleito, no
dia 23 de novembro de 2018,
Presidente da Câmara de Borda da
Mata para o exercício de 2019.
Juntamente com Marruco, compõem
a mesa Diretora, a Vereadora Cláudia
Alfano Flauzino, como Vice
Presidente e Moacir Donizete de
Carvalho, como Secretário.
Marruco está no seu quinto
mandato de vereador e já ocupou a
cadeira de Presidente. Agora,
segundo ele, volta mais experiente
para o cargo e diz que o lema durante
sua gestão de Presidente, chama-se
transparência e economia. Para ele, a
situação que o país vive e a própria
cidade, em relação às dificuldades
financeiras, o momento é de reflexão
e pensar em zelar o máximo possível
do dinheiro público.

Marruco, o novo Presidente da Câmara

Monitores da Rede Municipal de Borda da Mata
recebem treinamento sobre primeiros socorros

Almir Rogério de Godoi – Presidente; Dênis Henrique de Faria - VicePresidente; Josué Severino da Silva (Dedé) - Secretário

Os funcionários da Prefeitura de Borda
da Mata, atuantes no Departamento
Municipal de Educação, vão receber o
treinamento de noções básicas em
primeiros socorros, uma exigência
sancionada em 2018 por meio da Lei
13.722, conhecida como Lei Lucas. A
legislação obriga as escolas, públicas e
privadas, de educação infantil e básica
a fazerem curso de capacitação para os
professores e funcionários darem
suporte a estudantes em situações de

emergência.
Para os monitores e serventes
escolares da Creche e Cemei, as
palestras aconteceram nos dias 21 e 22
de janeiro, na Escola Municipal
Professora Diva Ribeiro dos Santos,
ministradas pelas enfermeiras da
Secretaria Municipal de Saúde, Rosemar
Carvalho e Joyce Martins.
Os servidores das demais escolas
também vão receber o treinamento.
“Lei Lucas”

Após iniciativa da família do menino
Lucas Begallo, de Campinas/SP, que
morreu engasgado em uma excursão
escolar, a Lei Lucas foi sancionada em 4
de outubro de 2018.
O menino engasgou com um pedaço
de cachorro-quente durante um passeio
promovido pela escola na qual estudava.
Até a chegada do serviço de saúde
especializado, o menino não teve os
primeiros socorros. O caso ocorreu em
setembro de 2017.

Almir Rogério de Godoi – Presidente da Câmara

Treinamento sobre primeiros socorros para os Monitores da Rede Municipal de Borda da Mata

Borda da Mata é ponto de apoio
estratégico da Ultramaratona BR 135 com
percurso de 217 km pelo Caminho da Fé
A Ultramaratona BR 135 é considerada a prova de corrida mais difícil do Brasil. Com percurso de 217 km pelo caminho da Fé, a largada
aconteceu no dia 17 de janeiro, em São João da Boa Vista/SP e os atletas encerram o trajeto em até 60 horas. O ponto de chegada da prova
completa é em Paraisópolis/MG. Para os corredores que fazem metade da prova, o ponto de chegada é em Borda da Mata, onde a Prefeitura
apoiou com toda a estrutura de recepção dos corredores.
Cerca de 240 atletas participam da edição 2019 e um total de 1.000 pessoas, entre organização e equipes de apoio, percorreram o caminho. Além
de brasileiros, corredores de mais 12 países participaram da Ultramaratona.
O atleta e policial militar de Borda da Mata, Ricardo Brant, realizou a prova com o apoio da Prefeitura de Borda da Mata, da Polícia Militar, além
de patrocinadores. Por volta das 10h da manhã de 18/01, após 24 horas de corrida pelo sinuoso Caminho da Fé, Brant concluiu a meia maratona
(80 milhas - 144 km) da Ultramaratona BR 135. No ponto de apoio estratégico montado em Borda da Mata, Brant e a sua equipe de apoio
receberam a medalha de participação. Aos atletas, parabéns pela determinação e preparo, tanto físico, quanto psicológico!

Atleta Ricardo Brant e o Secretário de Esportes, Tiago

Cerca de 240 atletas participam da
edição 2019 e um total de 1.000 pessoas,
entre organização e equipes de apoio,
percorreram o caminho. Além de
brasileiros, corredores de mais 12 países
participaram da Ultramaratona.
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Irmã Carmelita natural de Tocos do Moji lança livro sobre sua terra natal
No dia doze de Janeiro Irmã Ana de Jesus, Carmelita do Renomado Carmelo
São José em Petrópolis RJ, lançou mais um livro em nossa cidade de Tocos do
Moji, em sua Terra Natal autora de outros dois livros um que conta sua
história com o codi nome de História de um Jasmim e o segundo intitulado de
Direção Espiritual. Irmã Ana acaba de lançar mais um livro agora que é o
Florada Poética orações em forma de poesia que emocionam os amantes de
uma boa leitura envolta em oração. Irmã Ana ainda pretende lançar mais
livros que estão já prontos para as para ser editados. A mimosa florzinha de
Tocos do Moji transmite paz com suas palavras e com suas vestes de
Carmelita, que lembram a figura de Santa Terezinha. Nosso município
parabeniza e se sente orgulhoso dessa filha ilustre.
Regiane Cruz
Tocos do Moji

Olhar nos Teus Olhos
Olhar nos teus olhos só me desconcerta
Mistura de alegria e medo
Meu coração se aperta
Pois você é meu novo segredo
Olhar nos teus olhos só me desconcerta
Você é quem eu sempre procurei
Era para ser a pessoa certa
Mas você não veio para ficar, eu sei
Olhar nos teus olhos é tão duro
E se eu me deixasse levar
Estaria em apuros
Quando precisar me deixar
Olhar nos teus olhos é maravilhoso
Mas eu sempre desvio, não me leve a mal
É a defesa de alguém orgulhoso
Que não quer sofrer no final
Olhar nos teus olhos me desnuda
Me apaixona, me desconcerta
Me inspira e me deixa muda
Por acreditar que você é a pessoa certa
Olhar nos teus olhos me desnuda
Eu desvio para você não suspeitar
Que quando você me olha algo muda
E que o teu olhar faz o meu brilhar
Olhar nos teus olhos me deixa cega
Inativa meu corpo, a alma sai a flutuar
Ah! Meu bem, você me desassossega
Pois meu coração se apega
E não posso me apegar

Bloco Carnavalesco Chuchu Beleza celebra 10 anos e
realizará o Carnaval das Famílias em Tocos do Moji
“A União faz a Força “
O Carnaval 2019 marca os 10 anos de
iniciação do popular Bloco Carnavalesco
Chuchu-Beleza da cidade de Tocos do
Moji. E para enaltecer esta data memorável
para os foliões, os colaboradores
voluntários que participaram de todas as
edições do Carnaval de rua Tocosmojiense
propuseram a União entre todas equipes;
famílias e grupos de amigos, com o único
objetivo de realizar o espetáculo na
avenida, além, é claro de fortalecer as ações
sociais solidárias que são realizadas todos
os anos, graças a ajuda da comunidade.
Neste ano, as alas do bloco serão
devidamente identificadas pelos seus
abadás personalizados, com o intuito de
promover a unidade e proporcionar
entretenimento com união e a
solidariedade que acompanha a trajetória
do bloco Chuchu Beleza, até então.
Esta integração, não só pode, como
realizará o maior e melhor carnaval de todos
os tempos, uma vez que, a união faz a força
e a boa intenção dos colaboradores, leva
ao êxito e ao arrepio que se pode sentir quando a bateria desponta na avenida e as luzes das alegorias irradiam em contraste aos
carros alegóricos.
O Show tem que continuar. E nós, Precisamos de você!
Vem aí CHUCHU BELEZA - Especial 10 Anos. Você faz parte desta história.

Como olharei no teus olhos? Me diz!
Quando partires devanearei
Marcada pelo teu olhar
E eu não quero chorar
Quero ficar convicta e feliz
Que valeram à pena os momentos contigo
Eu sei
E só me entristecerei
Que o meu jeito de amar
Não foi suficiente para ficares comigo.
Ddsa Carvalho
Borda da Mata

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

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

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral
Telefone: (35)3445-2152

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG
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Veículos são removidos pela
Polícia Militar de Borda da Mata

CRLV com exercício em atraso e condutor
menor de idade – Durante operação de fiscalização de trânsito, a equipe
de policiais militares, abordaram uma motocicleta e ao ser solicitado ao condutor os
documentos de porte obrigatório este informou que é menor de idade, portanto
inabilitado, e também não estava portando o CRLV do veículo, o qual em consulta ao
sistema informatizado foi constatado que o exercício do veículo estava em atraso
(2016). Diante das infrações de trânsito constatadas, o veículo foi removido ao pátio
do DETRAN e lavradas as devidas AIT´s.

TRIBUNA POPULAR

Policial Militar de Borda da Mata conclui a
corrida de longa distância mais difícil do Brasil
No dia 17/01/19, às 10h, na cidade
paulista de São João da Boa vista, foi
dada
a
Largada
para
a
ULTRAMARATONA BRASIL 135,
corrida de longa distância mais difícil do
Brasil considerando a Altimetria que
equivale a escalar o Monte Everest, ainda
tem as dificuldades do terreno e
mudanças de temperaturas que ocorrem

durante as muitas horas de prova.
Dentre 3 tipos de distâncias que a prova
possui, o Cabo Brant, representando
também sua atual cidade, Borda da Mata,
e com todo o apoio da Secretaria de
Esportes, participou da modalidade 3
Maratonas, totalizando 145 Km, distância
esta que passa por 7 cidades de SP e MG
pelo caminho da fé, pico do Gavião em

* À partir de 1.000 cartões
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Andradas e trilhas durante o caminho,
com chegada em Borda da Mata.
Após 24h correndo, o Militar
completou o percurso. Dentre os 277
competidores, entre Brasileiros e de 12
países de todos os continentes, Brant
chegou em 7° Lugar se tornando o
primeiro morador de Borda da Mata a
completar essa modalidade do evento.

Condutor inabilitado e veículo em má estado
de conservação – Durante blitz de trânsito, a equipe de policiais abordou
um veículo que ao ser solicitado ao condutor os documentos de porte obrigatórios,
este respondeu ser Inabilitado, durante fiscalização nas condições do veículo, foi
constatado que um dos pneus traseiro estava sem condições de utilização com
segurança. Diante das infrações de trânsito constatadas, o veículo foi removido ao
pátio do DETRAN e lavradas as devidas AIT´s.

Usuários de entorpecentes
são presos/apreendidos pela
PM de Borda da Mata

Uso de Drogas – Durante operação policial nas imediações do Terminal
Rodoviário de Borda da Mata, a equipe de policiais militares abordou um cidadão em
atitude suspeita no local, sendo que ao ser submetido à busca pessoal, foi localizado
um maço de cigarros dentro do bolso de sua vestimenta, sendo que no interior desse
maço foi encontrado 01 pedra de crack. Diante do ocorrido, o abordado foi conduzido
preso até o quartel PM, onde foi realizado o registro da ocorrência.

Uso de Drogas – Na tarde do dia 13 de janeiro, durante patrulhamento,
a equipe de policiais militares deparou com um veículo VW/Fox de cor prata em
atitude suspeita na Av. Duque de Caxias, de maneira que ao realizar busca pessoal no
motorista, foi localizada 01 bucha de maconha no bolso de sua bermuda e no solo
próximo ao veículo, foram localizados pelos mais 03 papelotes de cocaína, que a
equipe havia visualizado um pouco antes da abordagem, sendo arremessado pela
passageira. Diante do ocorrido, o casal foi conduzido preso até o quartel PM, onde
foi realizado o registro da ocorrência.

Uso de Drogas – A equipe de policiais militares, na noite do dia 14 de
janeiro, realizava operação antidrogas pelos bairros da cidade, momento em que
abordaram um menor o qual estava em atitude suspeita e ao ser realizada busca
pessoal, foi localizado sob sua posse 01 cigarro contendo maconha. Foi realizado
contato com os responsáveis legal do menor, para acompanhamento da ocorrência,
uma vez que ele foi apreendido e conduzido até o quartel PM para registro do
Boletim de Ocorrência.

Cabo Brant, representando Borda da Mata, na Ultramaratona Brasil 135
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PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIB
FAÇA SEU CARTÃO DE VISITA CONOSCO E GANHE
UMA PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA POPULAR
QUE SÃO 2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.
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Secretaria de Assistência Social de Bom Repouso
adquire mais de 40 mil reais em equipamentos em 2018

No decorrer de 2018, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Bom Repouso, adquiriu R$ 40.963,80 em equipamentos essenciais para uma melhor
manutenção dos serviços ofertados a todos que frequentam o CRAS. Os equipamentos foram os seguintes: 1 Impressora; 3 Telefones de mesa;1 Telefone sem
fio;1 Câmera digital;1 Picadora de papel;1 Caixa de som;1 Retro projetor;1 Microfone sem fio;4 Armários de escritório;2 Armários roupeiros;1 Lavadora de alta
pressão;2 Longarinas;7 Arquivos;3 Computadores de mesa;1 Notebook;1 Central Telefônica (Ramal);1 Freezer vertical;1 Tatame de 42 peças; Montagem de 3
salas com divisórias (brinquedoteca, sala de leitura e reuniões e sala para psicóloga);5 Relógios de parede;75 Cadeiras plásticas;1 Escada em aço inox; 6
Saboneteiras com reservatório;2 Batedeiras planetárias;1 Liquidificador industrial; 1 Lavadora de roupas;1 Multiprocessador;1 Forno elétrico.

Quadra da Escola Municipal Prefeito Atílio da Silva Brandão em Bom Repouso ganha cobertura
Embora a crise financeira tenha prejudicado muitos
serviços nas Prefeituras, a Administração Municipal
de Bom Repouso tem se esforçado ao máximo para
manter, não só os serviços essenciais, como investir
em algumas obras que possam dar mais qualidade de
vida a população. Para isso, busca recursos para
algumas obras. Neste mês de janeiro, uma importante
obra que está sendo realizada é a cobertura da quadra
poliesportiva da Escola Municipal Prefeito Atílio da
Silva Brandão. Segundo o Prefeito Messias, essa obra
se faz necessária devido ao sol e a chuva que muitas
das vezes atrapalham os estudantes a praticarem
suas atividades esportivas. “Agora com a cobertura,
esse problema será solucionado”, diz Messias. Ele
afirma ainda que esta obra está sendo realizada com
verbas de uma emenda parlamentar do Deputado
Estadual, Ulisses Gomes.

Cobertura da Quadra da Escola
Municipal Prefeito Atílio da
Silva Brandão
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B a i r r o s Tr ê s B a r r a s e G a r c i a s e m B o m R e p o u s o g a n h a m c a l ç a m e n t o s
Os bairros Três Barras e Garcias , em Bom Repouso tiveram suas pavimentações concluídas,
tornando-os mais aconchegantes para os cidadãos que ali vivem. A Prefeitura de Bom Repouso, mesmo
com as dificuldades enfrentadas por todas as prefeituras, continua ainda executando algumas
obras para melhorar o bem estar da População.

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 01/2018
“Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos de Borda da Mata/MG”
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 concedida a revisão geral anual, prevista no Artigo 37, Inciso X, da Constituição Federal da República, Artigo 85
da Lei Municipal 1.611/2010 com alteração dada pela Lei 1.931/2016, na proporção de 2% (dois por cento) sobre a remuneração
dos servidores públicos do Município de Borda da Mata/MG.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 1º de janeiro de 2018.
Borda da Mata, 22 de janeiro de 2018.

Proposição de Lei nº 02/2018
“Concede revisão geral anual dos subsídios dos Agentes Políticos do Poder Executivo de Borda da Mata/MG”
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 concedida a revisão geral anual, prevista no Artigo 37, Inciso X, da Constituição Federal da República, Artigo 85
da Lei Municipal 1.611/2010 com alteração dada pela Lei 1.931/2016, na proporção de 2% (dois por cento) sobre os subsídios
do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 1º de janeiro de 2018.
Borda da Mata, 22 de janeiro de 2018.

Proposição de Lei nº 03/2018

Bairro Garcias

“Fixa os vencimentos do cargo de Procurador Legislativo no quadro de servidores da Câmara Municipal de Borda da Mata
e dá outras providências.”
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica fixado em R$ 3.392,10 (três mil, trezentos e noventa e dois reais e dez centavos) os vencimentos do cargo de
Procurador Legislativo, criado pela Resolução 01/2017 que incluiu o artigo 4º-A na Resolução 07/2011.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta da dotação orçamentária própria constante do orçamento
vigente.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 22 de janeiro de 2018.

Proposição de Lei nº 05/2018
“Altera o Anexo IV da Lei Municipal Nº 1.610/2010 para adequar o piso salarial do magistério e dá outras providências”.
O Prefeito do Município de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei.
Art. 1º Alterado o vencimento base do Professor de Ensino Fundamental I. adequando-o ao piso nacional da categoria fixado
pela portaria nº 1.595/2017, conforme tabela constante no Anexo I, parte integrante da presente Lei.
Art. 2º Fica autorizado o pagamento retroativo referente ao mês de janeiro de 2018.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 05 de março de 2018.

Bairro Três Barras

