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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA SEIS DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos seis 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 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. Havendo número 

Regimental, o Presidente deu por aberta a Sessão e solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura do expediente que constou: Projeto de Lei nº 171/2017 de autoria da 

Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre: “Institui o dia 21 de maio 

como Dia Municipal da Diversidade Cultural para o diálogo e o desenvolvimento, no 

município de Cordeiro, e dá outras providências.”; Indicações nº 394 e 395/2017 de 

autoria do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicação nº 539/2017 

de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicação nº 544/2017 

de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 545 e 546/2017 de 

autoria da Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa; Ofício nº 139/2017 da 

Secretaria Municipal de Cultura; Ofícios nº 204, 205 e 206/2017 da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente; e, Mensagem da Paróquia Nossa Senhora da Piedade. 

Após, o Presidente concedeu a palavra aos vereadores inscritos. Usou da palavra a 

Vereadora Elizabet de Oliveira Linhares Correa que iniciou o seu pronunciamento 

falando sobre o Hospital Antônio Castro e um contrato firmado com este no inicio do 

ano. Disse que o hospital deve ser gerido dentro da filantropia e não por políticos 

como ocorre - não deve ter indicação política. Questionou aparelhos, um mamógrafo 

e um aparelho de ultrassom, que não foram usados com a população e não se sabe 

onde estão. Em seguida, questionou a falta de médicos no município, do laboratório 

municipal, de aparelhos e sobre a forma como os exames de sangue estão sendo 

autorizados. Sequencialmente, relacionou gastos do hospital de dois mil e quinze até 
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a presente data. Concluiu falando sobre a necessidade de se fazer uma CPI e 

Auditoria Pública no hospital. Após, o Presidente pronunciou-se dizendo que 

estiveram no Ministério Público e que há um acordo de devolução do dinheiro que 

sobrar, no final do ano, para contratação de uma empresa para que seja feita uma 

auditoria no hospital. Após, falou sobre o bom trabalho que vem desempenhando o 

Diretor médico do hospital Dr. Alexsander. Após, o Presidente concedeu a palavra 

ao Vereador Thiago Macêdo Santos que disse que deve haver fiscalização do 

Executivo, do Legislativo, mas, sobretudo, da população com o hospital. Após, o 

Presidente concedeu a palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes que 

relacionou alguns casos de exames para autorização, e questionou a forma com que 

a Secretaria de Saúde vem trabalhando. Após, o Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador inscrito Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes que iniciou o seu 

pronunciamento discorrendo sobre a postagem de um munícipe em rede social. 

Logo após, fez considerações sobre a empresa responsável pela iluminação pública 

do município. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Amilton Luiz 

Ferreira de Souza que discorreu sobre Requerimentos de sua autoria, e sobre cortes 

de gastos do Executivo para economia do município. Após o Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Robson Pinto da Silva que solicitou ao Presidente que 

marcasse uma reunião com a Promotoria de Tutela Coletiva e representantes do 

sindicato para tratarem do inquérito civil com relação ao recurso que “sumiu” do 

IPAMC. Após, discorreu sobre a reunião que tiveram com representantes da 

educação. Logo após, o Presidente concedeu a palavra a Vereadora Fabíola Melo 

de Carvalho que falou sobre as reuniões que participou durante o dia, e fez 

considerações sobre a situação do hospital. Após, o Presidente concedeu a palavra 

ao Vereador Mário Antônio Barros de Araújo que fez ponderações sobre as falas dos 

vereadores. Após, o Presidente concedeu a palavra a Vereadora Elizabet de Oliveira 

Linhares Correa que falou sobre o Projeto de Gratificação dos servidores que está 

para votação na Casa. O Presidente usou da palavra e dissertou sobre o processo 
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seletivo para contratação de pessoas para coleta de lixo, e sobre a sua 

preocupação, com essa ação, com o aumento da folha de pagamento. 

Posteriormente, o Presidente encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a 

Sessão ordinária a realizar-se no dia oito de novembro 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 

 


