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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DOIS DE AGOSTO DE DOIS MIL 

E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dois dias do mês de agosto 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 dezoito horas a Sessão Ordinária para tratar de diversos 

assuntos. A Sessão foi presidida pelo Vereador Elielson Elias Mendes e secretariada 

pelo Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca. Faltou o Vereador André Lopes Joaquim. 

Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a sessão e convidou a todos 

para que de pé cantassem o Hino Nacional. Após, justificou a ausência do Vereador 

André e solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do expediente, que constou: Projeto 

de Lei nº 102/2017 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “O parcelamento de 

débito do município de Cordeiro-RJ, com o Instituto de Aposentadoria, Pensão e 

Benefício do Município de Cordeiro - IPAMC”; Projeto de Lei nº 100/2017 de autoria do 

Vereador Mário Antônio Barros de Araújo, que dispõe sobre “Concede isenção do 

imposto predial e territorial urbano (IPTU) incidente sobre imóvel integrante do patrimônio 

de portadores de doenças graves e/ou incuráveis, ou que tenham dependentes nesta 

condição, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 101/2017 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “A divulgação dos direitos das pessoas 

portadoras de câncer e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 103/2017 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre “A obrigatoriedade de transporte 

público municipal exclusivo para pacientes em tratamento de câncer e acompanhantes, e 

dá outras providências”; Requerimento nº 50/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de 

Fátima da Conceição Lopes; Requerimento nº 51/2017 de autoria do Vereador Elielson 

Elias Mendes; Requerimento nº 52/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes; Requerimento nº 58/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; 

Indicação nº 254/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; 

Indicação nº 396/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; 
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Indicação nº 398/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes; Indicação nº 

399/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicação nº 401/2017 de 

autoria da Vereadora Elizabet Oliveira Linhares Correa; Ofícios nº 011, 258, 272, 277, 

290 e 291/2017 do Poder Executivo; Ofícios nº 036 e 037/2017 da Secretaria Municipal 

de Obras e Urbanismo; Ofício nº 0126/2017 da Secretaria Municipal de Cultura. O 

Presidente concedeu a palavra aos vereadores inscritos. Usou da palavra a Vereadora 

Elizabet de Oliveira Linhares Correa, a qual se pronunciou a respeito da situação do 

Hospital Antônio Castro, mencionando a dívida do Hospital, a falta de médicos e a 

estrutura precária, bem como a falta de interesse dos médicos pelos pacientes. 

Mencionou que enviou um ofício ao Presidente do Hospital solicitando uma cópia do 

contrato da Climagem com o Hospital e também fez ofício ao Conselho Deliberativo do 

Hospital marcando uma reunião a fim de esclarecer essa questão da dívida, e saber se o 

dinheiro foi gasto com algo justo ou não. Relatou o caso de uma gestante que passou 

mal e foi ao Hospital porque precisava de atendimento médico. Na ocasião, ligaram para 

o médico que estava de sobreaviso, porém, ele se recusou a ir ao hospital para atender a 

paciente, pois iria somente se a consulta fosse particular. O estado da paciente se 

agravou e o feto veio a óbito. Em aparte, o Vereador Mário se solidarizou com as falas da 

Vereadora Elizabet e disse que o Prefeito e os Secretários precisam estar atentos às 

coisas que vêm acontecendo. Em aparte, a Vereadora Jussara mencionou que a 

Climagem retirou o portão da parte de trás do Hospital e, por conseqüência, o portão não 

funciona mais, e a Climagem não foi capaz de colocar um novo portão no local. Relatou 

que tem paciente esperando há mais de quinze dias por uma cirurgia de vesícula e a 

explicação que a Secretária de Saúde dá é que está cotando preços. Em relação ao 

contrato do Hospital com a Climagem, disse que também já cobrou, através de ofício, à 

Secretária de Saúde, porém, a Secretária não respeita os prazos para resposta, por isso, 

a vereadora disse que, a partir de agora, fará todas as solicitações através de 

requerimentos. Em aparte, o Vereador Thiago relembrou a audiência pública da saúde 

que aconteceu na data de ontem, onde alguns assuntos que estão sendo mencionados 
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hoje foram debatidos na audiência. Em relação ao Hospital, disse que é preciso 

esclarecer tudo a respeito da dívida desta entidade. Em aparte, o Vereador Furtuoso 

concordou com as palavras da Vereadora Elizabeth e disse que está indignado com a 

Secretaria de Saúde, pela demora na autorização de exames urgentes e falou também 

de sua indignação com a ausência dos médicos nos PSF’s. Em aparte, o Vereador 

Robson concordou com as falas dos demais vereadores, dizendo que essa questão da 

dívida do Hospital Antônio Castro precisa ser esclarecida para a população. Sugeriu que 

a Comissão de Saúde marque uma reunião com o Ministério Público, o qual já vem 

apurando a questão do Hospital em gestões passadas, para expor o quem acontecendo 

dentro do Hospital. Em aparte, a Vereadora Fabíola disse que não dá para ficar só 

falando, é preciso agir e cumprir com o que estão falando, por isso convidou aos demais 

vereadores para se reunirem e marcarem a reunião com o Ministério Público, pois não dá 

mais para ficar do jeito que está. Em aparte, o Presidente se reportou à Vereadora 

Elizabet, dizendo que todos os vereadores estão dispostos a ajudar. Ressaltou que o 

médico que negou atendimento à paciente mencionada pela Vereadora recebe o valor de 

vinte mil reais por mês para ficar de sobreaviso e, apesar disso, ele se recusa a 

comparecer para atender pacientes. Culpou o Conselho Deliberativo do Hospital por 

todos os problemas pelos quais esta entidade vem passando, e citou, como exemplo, o 

contrato com a Climagem e a presença de influências políticas no Hospital. Disse, 

também, que o Conselho Deliberativo é omisso e tem que explicar a dívida de doze 

milhões de reais que o Hospital tem hoje. Sugeriu que seja feita uma auditoria pública no 

Hospital para esclarecer o aumento absurdo dessa dívida. Retomando a palavra e 

encerrando seu pronunciamento, a Vereadora Elizabeth relatou que a resposta do 

Presidente do Hospital à sua solicitação foi humilhante, além disso, por causa de seu 

interesse pelos pacientes, chegou ao ponto de ser expulsa do Hospital, o que lhe causou 

constrangimento, porém, mesmo assim não desistiu e continua indo ao Hospital todos os 

dias de visita. Ato contínuo, passou-se a ordem do dia, que constou: em única discussão 

e votação o Requerimento nº 50/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da 
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Conceição Lopes, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento nº 51/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que foi 

aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 52/2017 de 

autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento nº 58/2017 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente 

convidou a família do Sr. Francisco José de Carvalho Feijó (Chiquinho Feijó) e a família 

do Sr. Fernando Antônio Ferreira Ponce (Henheco), para inauguração do primeiro e do 

segundo pisos da Câmara. E encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia sete de agosto de dois mil e dezessete às dezoito 

horas. Nada a mais para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo 

Primeiro Secretário e pelo Presidente.  

 

 

 

 

       Marcelo Marco Duarte Fonseca                                 Elielson Elias Mendes                                   

                    1º Secretário                                                         Presidente 


