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Quinta-feira, 11 de Julho de 2019

MOBILIDADE CONSELHO MUNICIPAL DEVE DISCUTIR QUESTÕES RELACIONADAS À MOBILIDADE URBANA EM JACAREÍ

SAÚDE

Com 21 candidatos, Jacareí
realiza eleição do ConMob
Posse oficial dos eleitos está programada
para ocorrer na próxima segunda-feira;
integrantes representarão população
JACAREÍ
Da redação
@jornalovale

Após a prefeitura prorrogar o período de inscrições,
acontece durante toda esta
quinta-feira a eleição para os
membros que devem compor
o Conselho de Mobilidade
Urbana em Jacareí.
De acordo com o governo
Izaias Santana (PSDB), a
posse oficial dos eleitos está
programada já para a próxima segunda-feira.
Os munícipes poderão votar
nas pessoas que irão representar entidades ligadas à

formulação de políticas públicas, representantes de usuários do transporte público coletivo, daqueles que possuem
gratuidade, além de representantes dos ciclistas.
Para participar da eleição, o
morador deve comparecer ao
AtendeBem com o documento
de identidade, ter mais de 16
anos e ser inscrito no cadastro
de eleitores da Justiça.
ADESÃO.

Inicialmente, 16 pessoas se
inscreveram para integrar o
Conselho, que teve seis dias
úteis para procedimento. Depois, com prorrogação de mais
oito, outras cinco pessoas se
candidataram para a eleição.
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Ampliação. Farmácia 24 horas

Farmácia da
UPA do Parque
Meia-Lua passa
a atender 24h
ATENDIMENTO. A prefeitura
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Usuários. Representantes serão votados por população esta quinta

4 é a média que
APessoas
devm concorrer para cada
categoria que compõe o
Conselho de Mobilidade
de Jacareí

“Entendemos que, para a primeira eleição e por se tratar
de um tema de participação
popular novo no município,
quatro candidatos por vagas é
um número positivo”, avaliou,
em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana.

.

de Jacareí anunciou nesta
quarta-feira que a farmácia
da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Parque
Meia-Lua passará a atender
em regime de 24 horas.
De acordo com o município,
a expectativa é a de que com
a mudança aumente em 40%
o número de medicamentos
distribuídos no local.
O governo informou que
também estão sendo realizados estudos para que a
farmácia UPA Dr. Thelmo de
Almeida Cruz também amplie
o atendimento.

.
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Estado e religião. O presidente Bolsonaro durante sessão solene aos 42 anos da Igreja Universal
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