
presente,  e  nos  termos  do  artigo  14  , inciso IV,  do  Decreto Municipal   nº 2.575   de  2007,   INTIMA o(a)  Autuado(a)  supra  citado(a)  como GARCIA 
& GARCIA LTDA-ME mos  da autuação   acima  mencionada,  bem  como  para  contestá-la,  querendo,  no  
prazo  de  dez  (10)  dias,  esclarecendo  que,  não  sendo  apresentada  a  defesa  no  prazo  supra,  presumir-se-ão  aceitos  como  verdadeiros  os  fatos  
alegados.  E,  para  que  não  se  alegue   ignorância,  é  expedido  o  presente  Edital,  que  será  afixado  na  forma  da  Lei.  DADO E  PASSADO  nesta  
cidade  de   Uberaba,  Estado  de  Minas  Gerais,  aos  11 dias  do  mês  de maio de  2015.  Por  mim,  ___________________Leonardo Sivieri Varanda,  
COORDENADOR  GERAL  DO  PROCON-UBERABA. 

 
EDITAL  DE  INTIMAÇÃO  PRAZO  DE  10 (DEZ)  DIAS 

O  PROCON  Coordenadoria  Municipal  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  de  Uberaba  Minas  Gerais,  com  sede  nesta  cidade  à  Av. 
Leopoldino de Oliveira,  nº  2.976  Centro,  por  seu  Coordenador  Geral,  no  exercício  do  cargo,  na  forma  da  Lei,  etc. . .,FAZ  SABER,  a  todos  
quantos  o  presente  Edital   virem   ou  dele   conhecimento  tiverem  que,   por    este  Órgão  tramita  o  Processo  Administrativo  nº    0115-004.388-0 ,  
Auto  de  Infração  nº   02427 onde  figura  como  Autuado(a)  ULTRAFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA      ,
através  do  presente,  e  nos  termos  do  artigo  14  , inciso IV,  do  Decreto Municipal   nº 2.575   de  2007,   INTIMA o(a)  Autuado(a)  supra  citado(a)  
como ULTRAFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 
contestá-la,  querendo,  no  prazo  de  dez  (10)  dias,  esclarecendo  que,  não  sendo  apresentada  a  defesa  no  prazo  supra,  presumir-se-ão  aceitos  
como  verdadeiros  os  fatos  alegados.  E,  para  que  não  se  alegue   ignorância,  é  expedido  o presente  Edital,  que  será  afixado  na  forma  da  Lei.  
DADO  E  PASSADO  nesta  cidade  de   Uberaba,  Estado  de  Minas  Gerais,  aos  11 dias  do  mês  de maio de  2015.  Por  mim,  
___________________Leonardo Sivieri Varanda,  COORDENADOR  GERAL  DO  PROCON-UBERABA. 
 

ATOS OFICIAIS CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - CGP
ATA 

 
ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE UBERABA

  
No dia 11 de maio de 2015, às 15h30min, reuniram-se na sala de reuniões do Gabinete do Senhor Prefeito  R1 os integrantes do Conselho Gestor de 
Parcerias Público-Privadas do Município de Uberaba. Presentes os conselheiros Paulo Eduardo Salge, Fernando Carlos Hueb de Menezes, Glauber 
Faquineli Fernandes, Alaôr Antônio Rodrigues Vilela, José Renato Gomes e Marcondes Nunes de Freitas, sob a presidência do senhor Prefeito Paulo Piau 
Nogueira, os quais se reuniram com o objetivo de analisar e deliberar sobre o pedido da Alpha Concessões Ltda., que pretende a prorrogação de prazo para 
entrega dos estudos de estruturação da PPP para gestão da iluminação pública, por mais 15 (quinze) dias. Antes da deliberação, foi apresentado pelo 
Subsecretário da Fazenda, Carlos Eduardo Musa, o andamento dos estudos relacionados à estruturação de garantias. Fernando Hueb informou, também, a 
necessidade de contratar uma consultoria para analisar os estudos específicos da iluminação pública. Será iniciado o procedimento necessário e, após, 
apresentado ao CGP. Quanto à solicitação de prazo, tendo sido apresentado o parecer emitido pela Proger em fls. 464 e 465 do PA nº. 01/530/2015, todos 
os conselheiros concordaram em prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a entrega dos estudos pelas empresas autorizadas no projeto de 
estruturação de PPP para gestão da iluminação pública, contados do vencimento de entrega fixado para cada empresa autorizada. Em seguida, o Presidente 
Paulo Piau Nogueira deu por encerrada a reunião e, nada mais havendo a relatar, eu, José Luiz de Paula Neto, lavrei a presente ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada por mim e demais presentes _________________. 

Paulo Piau Nogueira

Alaôr Antônio Rodrigues Vilela Fernando Carlos Hueb de Menezes

Glauber Faquineli Fernandes José Renato Gomes

Paulo Eduardo Salge Marcondes Nunes de Freitas

 
ATOS OFICIAIS CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ATA 
 

ATA DA REUNIÃO  ABRIL/2015 
 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quinze, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, situada na Praça Rui Barbosa, nº 1405, bairro Centro, 
Uberaba/MG, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Compareceram para a reunião do Conselho de Esporte e Lazer os
seguintes conselheiros: Luiz Alberto Medina de Carvalho, Dalva Maria Frange Miziara Oliveira, Fernanda Roqueti, Renata Oliveira Tirone, Silas Queiroz de 
Souza, Luís Gustavo Alves Silva, Caroline Fernandes França e Nivaldo Batista Vital. O conselheiro Luiz Alberto procedeu à abertura dos trabalhos 
cumprimentando a todos os presentes. Foi informado a todos sobre a pauta da reunião, sendo: 1.Leitura da ata anterior; 2.Jogos Escolares de Minas Gerais 
e Campeonato Mundial de handebol Júnior (inclusão de representante no conselho gestor); 3.Proposição de pauta para a próxima reunião; 4.Diversos. 
Procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, que foi feita pela técnica Caroline Fernandes. Após leitura, houve o questionamento se alguém tem alguma 
ponderação a fazer e nada tendo a declarar a ata foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, foi realizada as justificativas das faltas dos conselheiros 
Jefferson Ribeiro Júnior e José Eustáquio Bueno Caixeta. Após as justificativas dos ausentes, procedeu a reunião sobre a participação na Conferência 
Municipal de Saúde a ser realizada no final de Julho na ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu), em que grupos estão sendo mobilizados para 
participação. Retornou ao assunto da última reunião, sobre o ambulatório de medicina esportiva, que esta em andamento, e posteriormente será repassado 
aos treinadores da cidade para cadastrarem seus alunos,desta forma, todos os atletas devem realizar o cadastro podendo ocorrer durante a semana dez 
consultas e uma cirurgia. O conselheiro Silas Queiroz fez um convite, ao dia doze de abril de dois mil e quinze, a UNIUBE (Universidade de Uberaba) em 
parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), irá realizar o dia da Saúde, sendo realizada a corrida de seis quilômetros, e o segundo 
passeio ciclístico. A conselheira Fernanda Roqueti, também fez um convite, do dia primeiro ao dia três de maio, será realizada a primeira etapa do 
Campeonato Mineiro de basquete de Cadeira de Rodas, tendo ao total cinco cidades participantes. Posteriormente será disparado um email para certificação 
a todos os conselheiros. Após os convites e emanações dos presentes, foi repassado para o próximo ponto, os Jogos Escolares de Minas Gerais em que 
houve problemas com a hospedagem, devido ao período de aula integral existente nas escolas durante as fases dos Jogos. O Campeonato Mundial de 
Handebol Masculino Júnior irá ser realizado na cidade de Uberaba no dia dezenove de julho a dois de agosto, com um total de doze países participantes na 
cidade de Uberaba. O conselheiro Luiz Alberto pediu para ser realizada outra reunião a fim de poder dividir as comissões, estando presentes membros que 
irão auxiliar durante a organização do evento. Silas Queiroz disse que Uberaba merece e precisa deste tipo de evento, e que o conselho deve participar. 
Renata Tirone pediu os locais onde serão realizados os jogos, para facilitar aos atendimentos caso necessário com as ambulâncias dos demais jogos. Para 
finalizar a reunião, ficou decidido que a pauta para a próxima reunião seria: 1. Apreciação do calendário esportivo. Ao término, após todos os assuntos 
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