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EDITAL Nº 004/2018 
 

 
Dispõe sobre a Publicidade da Audiência Pública 
para tratar do tema: Discussão sobre os serviços 
municipais de saúde que estão sendo e outros 
que passarão a ser realizados na FHEMIG (Casa 
de Saúde Santa Fé) e dá outras providências.  

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Três Corações, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que:  

 
Considerando o Requerimento nº 27/2018 de autoria da Comissão de 

Saúde, Assistência Social, Segurança Pública e Direitos Humanos, aprovado 
pelo Plenário, por unanimidade dos presentes, em reunião realizada no dia 09 
de abril de 2018, solicitando a realização de Audiência Pública para tratar do 
tema: Discussão sobre os serviços municipais de saúde que estão sendo e 
outros que passarão a ser realizados na FHEMIG (Casa de Saúde Santa Fé). 

 
RESOLVE: 

 
Art.1º A Audiência será realizada no dia 13 de junho de 2018, às 19:00h, 

no Plenário da Câmara Municipal de Três Corações, sito à Avenida Quinto 
Centenário do Brasil, nº 1010, Santa Tereza, neste município, e será de livre 
acesso a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação. 

 
          Art. 2º A Audiência tem por objetivo tratar do tema: Discussão sobre os 
serviços municipais de saúde que estão sendo e outros que passarão a ser 
realizados na FHEMIG (Casa de Saúde Santa Fé). 

 
          Art. 3º A inscrição dos expositores interessados em se manifestar 
verbalmente durante a audiência, deverá ser realizada, pessoalmente, na 
Diretoria Legislativa, ou através do email: legislativo@camaratc.mg.gov.br, até 
o dia 12 de junho, respeitadas a organização do evento e as formalidades da 
Lei nº 3014/2001. 

 
Art.4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. 
 

Câmara Municipal de Três Corações, 23 de maio de 2018. 
 
 

Maurício Miguel Gadbem 
Presidente da Câmara 
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