
 

 
 
 
 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
     

 

  

   O Vereador JOSÉ APARECIDO DA SILVA, presidente da 

Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social da 

Câmara Municipal de Diadema, comunica e convida a todos os Senhores VEREADORES 

e VEREADORA desta Casa de Leis, especialmente os Senhores Membros da Comissão de 

Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, extensivo a todos os interessados 

que a AUDIÊNCIA PÚBLICA, de prestação de contas das ações e da execução 

orçamnetária da Secretaria Municipal de Saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2.020, 

como determina o artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/2012,  estará disponível 

no site da Câmara Municipal de Diadema, www.cmdiadema.sp.gov.br, na quarta-feira dia 24 

de Fevereiro 2.021. Isto porque, tendo em vista o Decreto Municipal, não será possível a 

realização presencial da citada audiência pública. 

 

 Publique-se. 

 

Diadema, 16 de Fevereiro de 2.021. 

 
      
 
  
 

 

VEREADOR JOSÉ APARECIDO DA SILVA 
 

Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte, Saúde 
 e Assistência Social 
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