RESOLUÇÃO Nº 0231/2018

“Concede título de cidadania honorária ao
Carlos Alves Ferreira, e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Ubaporanga, por seus representantes decreta, e a Mesa
Diretora promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedido o título de “Cidadão Honorário” ao Carlos Alves Ferreira.
Art. 2º Fica o Senhor Presidente autorizado a mandar confeccionar o Diploma Honorífico de
que trata o artigo 1º desta Resolução, e, marcar a data para a entrega do mesmo.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Ubaporanga – MG, 21 de dezembro de 2018.
Nelson Ramos de Souza
Presidente do Poder Legislativo
Jorge Siqueira de Rezende Ferreira
Primeiro Secretário do Poder Legislativo
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CURRÍCULUM VITAE
Carlos Alves Ferreira
Carlos Alves Ferreira, nasceu em 1947 na cidade de Inhapim, Minas Gerais, filho de José
Alves Ferreira e Custódia de Campos Ferreira.

Mudou-se para a cidade de Ubaporanga - MG., logo que se casou com a senhora Jotaci Alves
de Faria e adquiriu uma farmácia situada na praça João Ribeiro, próxima à Paróquia de São
Domingos de Gusmão.

Atuou como farmacêutico durante décadas, prestando seu serviço sem medir esforços, uma
vez que naqueles anos, nossa cidade ainda era um pequeno distrito da cidade de Caratinga MG., carente de atendimento médico e de recursos na área de saúde, um grande profissional,
amigo e participativo em nossa paróquia, criou junto a sua esposa seus quatro filhos: Carlos
Alberto Alves Ferreira, Lilian Maria Alves Ferreira, Julio César Alves Ferreira e Ubirajara
Alves Ferreira.

Próximo aos anos 90, deixou nossa cidade e foi morar juntamente com sua família em
Ipatinga - MG., onde pode se dizer com muito orgulho, formou dois filhos médicos, um
farmacêutico e uma profissional na área de educação.

Hoje tem quatro netos: Juliana Souza Alves Ferreira, Pedro José Souza Alves Ferreira, Ana
Júlia Souza Alves Ferreira e Joaquim Dutra Jordão Alves Ferreira.

Esse honrado cidadão durante anos prestou serviços inesquecíveis a nossa comunidade, com
coragem e determinação deixou saudades e a gratidão de muitas vidas que salvou.
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