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ATA DA REUNIÃO SOBRE O HOSPITAL ANTÔNIO CASTRO REALIZADA NO 

DIA SETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, na Câmara Municipal de 

Cordeiro, localizada na Rua Vereador Julio Silveira do Amaral número um mil cento 

e sessenta e dois, foi realizada às quatorze horas uma reunião para tratar sobre: 

“Hospital Antônio Castro”. Compareceram: o Presidente do Poder Legislativo, Sr. 

Elielson Elias Mendes, os Vereadores Elizabet de Oliveira Linhares Correa, Fabíola 

Melo de Carvalho, Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes, Jussara Barrada Cabral 

Menezes, Thiago Macêdo Santos, e Robson Pinto da Silva. Vieram, também, o 

Prefeito Municipal, Sr. Luciano Ramos Pinto, o Presidente do Conselho 

Administrativo do Hospital Antônio Castro, Sr. Everaldo Barreto dos Santos, o 

Presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Antônio Castro, Sr. Jader 

Maranhão, o Tesoureiro do Hospital Antônio Castro, Sr. David Lindgren, a Secretária 

de Saúde, Sra. Vânia Lúcia Vieira Huguenin, a Presidente do Sindicato de Saúde, 

Sra. Nádia Gomes, a representante da OAB, Sra. Valéria da Anunciação, o 

advogado do Poder Executivo, Sr. Pauber Silva Campanati, o advogado do Poder 

Legislativo, Sr. Rogério Dias Serrano, o Advogado do Hospital Antônio Castro, Sr. 

Hugo de Paula Bom, e o Diretor do Corpo Clínico, Dr. Alexsander da Silva Pinto. O 

Presidente iniciou a reunião solicitando a Diretoria do Hospital Antônio Castro para 

que explanasse o que já conseguiram relacionado a documentação, nestes sessenta 

dias até a presente data, à frente dessa diretoria. Usou da palavra o Presidente do 

Hospital Everaldo Barreto dos Santos que iniciou o seu pronunciamento dizendo que 

quando assumiram a direção do hospital, este estava sem a filantropia, sem as 

CNDs, sem as certidões trabalhistas, dividas com a Ampla, com fornecedores, dívida 

que ficou da intervenção e mais as dividas trabalhistas. Disse que fizeram um 

levantamento dos contratos do hospital nos últimos cinco anos, e que conseguiram 
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resolver alguma coisa no Rio, algumas dívidas, o Programa PAHI que foi cessado, 

também conseguiram um repasse de uma dívida do Estado com o hospital, e com 

isso realizaram parte do pagamento de funcionários e plantonistas. Conseguiram 

solucionar também as CNDs, a Certidão da Filantropia, e um contrato assinado com 

o Estado para repasse de cinquenta mil mensais desde que o hospital se mantenha 

funcionando, disse que esse valor seria para a quitação da dívida com a Ampla. 

Após, o Presidente do hospital relacionou pagamentos que eram custeados pelo 

próprio hospital. Em seguida, apontou mudanças necessárias no Hospital Antônio 

Castro. Após, usou da palavra o Dr. Alexsander da Silva Pinto que iniciou o seu 

pronunciamento dizendo que no sobreaviso o que acarreta mais problema para o 

município são as cirurgias de cesariana. Disse que o município deve arcar com a 

urgência e emergência, mas que também deve por um obstetra para fazer o 

ambulatório visando o atendimento das gestantes, por também outro clinico para o 

atendimento e algum cardiologista que queira participar da visita. Disse que todos 

devem ter a sensibilidade de querer ajudar. Após, o Presidente da Câmara 

pronunciou-se dizendo que o hospital é uma entidade filantrópica e particular que 

vive da venda de serviços. Por essa razão, se tem um funcionário que não está 

produzindo, este não deve permanecer no serviço. Disse que o maior cliente do 

Hospital Antônio Castro é o município de Cordeiro. Falou que esta nova diretoria do 

hospital deve dar prioridade em resolver a situação das certidões trabalhistas, e 

voltar, pelo menos, com o serviço de internação. Após, usou da palavra o Prefeito 

Luciano Ramos Pinto que iniciou suas falas dizendo que esteve em reunião com o 

Ministério Público para tratar da questão hospital. Logo após, disse que as ações 

trabalhistas, de autoria dos médicos, que vêm “complicando” a situação do hospital. 

Disse ainda que a má administração de gestões anteriores levou o hospital a esta 

situação a qual se encontra. Após, O Presidente também usou da palavra dizendo 

que é ciente e notório que a atual Câmara de Vereadores e atual Gestão municipal 

não deram causa a situação do hospital, contudo que a população os delegou poder 
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para criarem um Plano de Ação e resolver este quadro em que o hospital se 

encontra. Após, usou da palavra o Sr. Pauber, que faz parte do corpo jurídico do 

município, que iniciou suas falas dizendo que a enfermidade na saúde é nacional, e 

que não é própria do município de Cordeiro. Questionou a assinatura do primeiro 

contrato, em janeiro, e disse que foi estabelecido um contrato com Plano de Ação 

com metas qualitativas e quantitativas, e que muitas dessas metas foram 

alcançadas. Falou sobre denuncias que foram feitas, e que varias tentativas para 

solução foram tentadas. Falou sobre o Parecer do Ministério Público quanto à 

legalidade do contrato, o qual não decidiu o mérito, mas que também nada garantiu. 

Após, discorreu sobre a certidão negativa de débito trabalhista, a qual considera o 

maior problema. Falou que na reunião do Prefeito com a Promotora, ocorrida no dia 

trinta e um de outubro, para tratar do assunto hospital, ficou registrado em ata o 

interesse do Prefeito em retomar o contrato com o hospital, e realizou a leitura deste 

documento. Após, usou da palavra o advogado do Poder Legislativo, Dr. Rogério 

Dias Serrano, que iniciou o seu pronunciamento dizendo que se há a possibilidade 

de regularizar as certidões trabalhistas, em trinta ou sessenta dias, não há motivo 

em fazer processo simplificado de contratação, visto que o hospital irá regularizar a 

questão das certidões; e, que o Ministério Público irá processar a todos 

independente do que vai acontecer. Após, usou da palavra o advogado do Hospital 

Antônio Castro, Dr. Hugo de Paula Bon, que iniciou suas falas discorrendo sobre o 

Plano de ação criado e suas metas para que o hospital possa ser contratado. Disse 

que, hoje, as certidões estão quase todas regularizadas, só faltando regularizar a 

trabalhista. Após, usou da palavra o Tesoureiro do hospital, Sr. David, que iniciou 

suas falas dizendo que a responsabilidade pelo hospital deve ser de todos, e que a 

intenção da atual Diretoria é de aumentar os repasses da saúde provando que os 

atendimentos são maiores. Falou que faz parte do Plano de Ação conseguir fazer as 

cirurgias de alta complexidade e tornar o hospital referencia. Após, o Dr. Pauber 

voltou a se pronunciar e fez a leitura de uma decisão do Tribunal de Contas de 
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Minas Gerais, a qual afirma que a empresa irregular com relação as certidões 

trabalhistas não pode contratar com a Administração Pública, mesmo sendo a única 

fornecedora do município. Disse também que não há nenhuma proposta concreta de 

parcelamento desses créditos trabalhistas, por essa razão, o prefeito ainda não tem 

o que decidir porque não tem o que se decidir ainda. Após, usou da palavra o Sr. 

Jader Maranhão dizendo que deve ser olhada a questão legal, mas, sobretudo, a 

qualidade. Disse que deve-se ter uma estrutura de suporte de vida num mesmo 

ambiente e que isso é qualidade. Disse ainda que a maior consequência que se 

pode ter é do hospital fechar. Após, falou que está sendo visto o financiamento na 

Caixa Economia, em quinze anos, visando pagar as indenizações trabalhistas. Falou 

também que os três meses em que os funcionários do hospital ficaram sem 

pagamento são de responsabilidade da Prefeitura, já que ocorreu no período da 

intervenção. Disse ainda que há a possibilidade sim de negociar muitos desses 

passivos trabalhistas. Após, o advogado Pauber voltou a usar da palavra 

esclarecendo que o Principio da Legalidade não pode ser suprimido por nenhum 

outro, assim como qualquer outro princípio não poderia. Disse que o vinculo do 

município com hospital de Cordeiro era um convênio e mudou para contrato, 

conforme determinação do Ministério Público - uma enexigibilidade de licitação, pois 

é a única unidade hospitalar em Cordeiro. E, que do contrato se exige todo rol de 

habilitação jurídica e fiscal, e é nessa legalidade em que estão “agarrados” há anos. 

Após, usou, novamente, a palavra o Sr. Jader que falou da importância de se ter 

uma unidade hospitalar próxima, ou seja, no município. E, falou da responsabilidade 

dos políticos que estão na atual Administração com as dividas deixadas pela 

Administração anterior. Em seguida, citou créditos do hospital que são da Prefeitura. 

Logo após, disse que quem determinou a terceirização foi o Secretário de Saúde do 

município de Cordeiro durante a intervenção, e que esse é o principal motivo do 

hospital estar recebendo a multa de quinhentos mil reais. Disse ainda que essa 

multa é de responsabilidade da Prefeitura e é ela quem deve pagar. Após, voltou a 
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se pronunciar o advogado Pauber dizendo que o Prefeito Luciano ao assumir a 

prefeitura se deparou com uma divida previdenciária e diversos outros aspectos já 

encontrados para votação em projetos nesta Casa, como para o pagamento de 

funcionários, então, questionou a viabilidade para o pagamento do hospital. Após, 

usou da palavra a Vereadora Fabíola Melo de Carvalho dizendo que deve se pensar 

é no Hospital Antônio Castro e não nos gestores que por ali passaram. Em seguida, 

perguntou ao Prefeito se teria condição de se fazer um novo plano de ação e no qual 

voltasse, pelo menos, com a parte de cirurgia e internação. O Prefeito em resposta 

usou da palavra e disse que não, pois não tem o dinheiro. E, questionou a 

sensibilidade das pessoas que estão para receber suas indenizações e que o valor 

só está aumentando, sendo que não tem como pagar o hospital, que é uma 

instituição que salva vidas. Após, usou da palavra o Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes que pediu a compreensão dos funcionários que, hoje, estão na 

ativa, com relação aos processos que estão na justiça. E, fez consideração sobre a 

importância de se ter o hospital funcionando. Após, o Prefeito usou da palavra 

dizendo que esses funcionários que trabalharam e não receberam devem entrar na 

justiça para receber sim seus direitos. Após, usou da palavra a Vereadora Elizabet 

de Oliveira Linhares Correa que questionou valores em dívida deixados de um 

Governo para o outro e que não foram questionados. Falou da sua confiança na 

atual diretoria do hospital. Após, usou da palavra o Vereador Robson Pinto da Silva 

que iniciou suas falas discorrendo sobre Emendas Parlamentares que foram para o 

hospital no intuito de torná-lo uma referencia em cirurgias. Em seguida, apontou 

alguns problemas para se retornar com o contrato. Após, disse que a população 

deve “abraçar” esta causa para que se tenha metas. Falou sobre a importância de se 

diminuir custos do hospital. Após, usou da palavra a Vereadora Jussara Barrada 

Cabral Menezes dizendo que tem um grande respeito pelos funcionários do hospital 

e pela população. Sequencialmente, fez considerações sobre as falas dos oradores 

durante a reunião. Após disse que a procuradora recomendou que não houvesse 
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retrocesso no atendimento, e que isso está ocorrendo. Disse ainda que a vice-

prefeita ressaltou, no Ministério Público, que o gasto com o hospital girava em torno 

de quinhentos mil reais e que isso é mentira. Após, usou da palavra a Secretária de 

Saúde, Sra. Vânia Huguenin, que citou as reuniões para abertura do hospital como 

de grande relevância, aditivos que foram feitos, contrato para manter a ortopedia de 

trauma, e as cirurgias que foram também colocadas no contrato. Em seguida, falou 

sobre a questão da tabela SUS que é baixa, mas que tem todos os incentivos e que 

cada dia mais está se trabalhando para qualificação. Após, usou da palavra a 

representante da OAB, Sra. Valéria da Anunciação, que confirmou o apoio da OAB à 

reabertura do hospital, e falou sobre a necessitada de uma CPI para apurar o que 

ocorreu. Após, usou da palavra o Presidente do Conselho Administrativo do Hospital, 

Sr. Everaldo Barreto dos Santos, que fez considerações sobre as falas da reunião. 

Após, o Presidente perguntou para a Secretária de Saúde se há possibilidade de 

rever o Plano de Ação aprovado. Logo após, o Prefeito usou da palavra 

respondendo a pergunta do Presidente solicitando ao jurídico da Câmara e do 

Executivo que estudassem uma solução. Posteriormente, o Presidente da Casa fez 

as considerações finais e agradeceu a presença de todos. Nada a mais para constar 

a reunião foi encerrada e foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos. 

 

 

Elielson Elias Mendes                                Elizabet de O. Linhares Correa 

 

Fabíola M. de Carvalho                           Furtuoso de Fátima da C. Lopes 

 

Jussara Barrada C. Menezes                                    Robson Pinto da Silva 
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Thiago Macêdo Santos                                                  Luciano Ramos Pinto 

 

Everaldo Barreto dos Santos                                                  Jader Maranhão 

 

Vânia Lúcia Vieira Huguenin                                                     Nadia Gomes 

 

Alexsander da Silva Pinto                                              Valéria da Anunciação 

 

Pauber Silva Campanati                                                    Rogério Dias Serrano 

 

Hugo de Paula Bon 


