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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA ONZE DE SETEMBRO DE DOIS 

MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos onze dias do mês de setembro 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 Robson Pinto da Silva.  

Havendo número Regimental, o Presidente deu por aberta a sessão e pediu um minuto 

de silêncio pelo falecimento da Sra. Emília Ortega. Após, solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura do expediente, que constou: pareceres ao Projeto de Lei nº 73/2017 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre “A prática de educação 

física adaptada nos estabelecimentos de ensino público e privado”; pareceres ao Projeto 

de Lei nº 77/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que dispõe sobre 

“Alimentos orgânicos na merenda escolar na rede pública municipal de Cordeiro e dá 

outras providências”; Indicações nº 339 e 340/2017 de autoria do Vereador Furtuoso de 

Fátima da Conceição Lopes; Indicação nº 466/2017 de autoria da Vereadora Elizabet 

Oliveira Linhares Correa; Indicações nº 471 e 472/2017 de autoria do Vereador Elielson 

Elias Mendes; Indicação nº 473/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada Cabral 

Menezes; Ofício nº 323/2017 do Poder Executivo; Ofícios nº 055/2017 da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca. O Presidente concedeu a palavra à 

vereadora inscrita, Elizabet Oliveira Linhares Correa, que se pronunciou a respeito do 

Hospital Antônio Castro, esclarecendo que o Prefeito não fechou o Hospital, visto que 

não tem autonomia para isso, pois o Hospital é uma instituição filantrópica que funciona 

sob a responsabilidade de três Conselhos. Afirmou que vem acompanhando a situação 

do Hospital e vê muitas irregularidades acontecendo, citando a falta de medicamentos e 

de outros materiais. Elogiou a atitude da Secretária de Saúde por ter tido coragem de 

instalar uma unidade de pronto atendimento em outro local, e disse que cabe aos 

vereadores fiscalizar o funcionamento desta unidade. Mencionou que é preciso apurar 
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quem são os responsáveis pela dívida de doze milhões de reais do Hospital e onde foi 

gasto este dinheiro, pois a população não pode pagar pela má administração de algumas 

pessoas que passaram pela entidade. Em aparte, o Vereador Amilton Biti parabenizou a 

atuação da Vereadora Elizabet na área da saúde e também parabenizou a atitude da 

Secretária de Saúde. Concordou com a vereadora Elizabet que é preciso uma auditoria 

pública para apurar quem são os responsáveis por ter deixado o Hospital na situação em 

que se encontra. Em aparte, o Vereador Mário parabenizou a vereadora Elizabet e 

afirmou que a estará apoiando em qualquer ato que se fizer necessário. O Presidente 

justificou a ausência do Vereador Robson. Ato contínuo, passou-se à Ordem do Dia, que 

constou: em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 73/2017 de 

autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que foram aprovados por unanimidade; em 

única discussão e redação final o Projeto de Lei nº 73/2017 de autoria do Vereador 

Elielson Elias Mendes, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação 

os pareceres ao Projeto de Lei nº 77/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho, que foram aprovados por unanimidade; em única discussão e redação final o 

Projeto de Lei nº 77/2017 de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho, que foi 

aprovado por unanimidade. O Presidente comunicou à Comissão de Saúde que a 

reunião com o Ministério Público será no dia treze, às quinze horas, onde estarão 

discutindo assuntos relacionados ao Hospital Antônio Castro. Mencionou que, caso o 

Conselho Deliberativo do Hospital permita, a Câmara estará doando, no final do ano, a 

quantia de trinta mil reais para realizar uma auditoria pública no Hospital, para investigar 

as causas trabalhistas que o Hospital perdeu. Após, o Presidente encerrou a Sessão 

convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia treze de 

setembro 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 


