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ATA DA D~CIMA S~TIMA SESS~O 

LEGISLATURA 2021/2022 2.° PER[ODO - DO DIA 05 

DE 2021 ~S 9:30 HORAS 

Aos cinco d ias do mes de Agosto do a n o d e  dois mi l  e vinte e um, 

na Sede da Camara Mun ic ipa l  de Or~s, s ituada ~ Avenida Jos~ 

Fares Lopes, s/n.9, ~s nove e trinta horas, o Presidente da Camara 

LUIS ALVES DE ARAUJO deu inicio a Sess~o de Ju lgamento das 

Contas Anua is  de Governo do Exercicio F inanceiro de 2017, 

gest~o do Ex-Prefeito S im~o Pedro Alves Pequeno, 

cumprimentando o Ex - Prefeito S imao Pedro e o Advogado Dr .  

Paulo S~rgio, os Vereadores e demais presentes. Em seguida, o 

Pres idente determinou a leitura das Atas das sess~es anteriores, 

que restaram aprovadas por unan im idade .  Continuando, o 

Pres idente determinou a leitura Exped iente. Oficio n? 

04336/2021 - SEC.SSP ,  que encaminha por meio virtual o 

Processo n9 06957/2018-3 que tratam das Contas Anuais de 

Governo, Exercicio F inanceiro de 2017, gest~o do Ex-Prefeito 

Simao Pedro. Continuando, o Presidente determinou a leitura do 

Parecer Pr~vio n9 01462/2020 do Tribuna l  de Contas do Estado 

do Cear~, e a leitura do Parecer da Comiss~o Permanente de 

Finan~as e Or~amento da C~mara Mun ic ipa l  de Or~s e o Projeto 

de Decreto 003/2021. Na sequ~ncia, o Presidente submeteu em 
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discuss~o e vota~~o o Projeto de Decreto Legislativo 003/2021 

relacionado ~s Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Or~s, 

Exercicio F inanceiro de 2 .017.  Votaram favor~veis a aprova~~o 

das contas acompanhando o exposto nos pareceres do Relator e 

Presidente da Comiss~o Interna De F inan~as e Or~amento da 

Cmara Mun ic ipa l  de Or~s os vereadores Andeson Candido Vieira 

que justificou seu voto por tudo que t inha s ido exposto no dia em 

plenario, pela le itura que havia feito do relat~rio do TCE, pelas 

regularidades, orienta~~es dos t~cnicos do TCE, ent~o jamais  

poderia votar contra vendo toda essa documenta~~o e 

aprova~~o, e como foi fa lado a vota~~o deles era poltica pois 

reconhecia todo o traba lho feito pelo Ex Prefeito pr incipa lmente 

na regi~o em que se teve um beneficio gigante na quest~o do 

abastecimento de ~gua no Santar~m que foi realizado em 2017 e 

que era por tudo isso que votava pela aprova~~o. Cesar Caetano 

da S i lva que justificou seu voto ovacionando o trabalho do Ex 

Prefeito que trouxe me lhorias em todas as areas, e que cont inua 

traba lhando e ajudando em prol da popula~~o e do 

desenvolvimento do municip io,  e que jamais  isto foi visto na 

hist~ria do munic ip io .  E  em rela~~o ao Processo que chegou a 

casa que julga a presta~~o de contas do Lider S imo Pedro, pode 

- se ver a l isura e responsab ilidade com a qua l  e le administrou 

essa cidade .  Em oito anos de governo em nenhum esc~ndalo de 
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corrup~~o, sem a necessidade de liminares, para garantir - lhe o 

dever de governa Or~s, demonstrando acima de tudo, a sua 

honestidade. E ana l i sando os autos o governo mun icipa l  com os 

dispositivos constitucionais e a LRF, na educa~~o o valor foi de R$ 

7.176.705,78 representando 31,84% do total das receitas 

provenientes de impostos e transfer~ncias, sendo que a  exig~ncia 

legal ~ de 25%. Na saude, foi apl icado R$ 5.031.055,68 

representando 22,32% sendo que a exig~ncia ~ de 15%. Zelando 

pela prob idade respeitou o l imite gasto com Pessoal do Poder 

Executivo que  ~  de 54% na forma de LRF, e segurando ~ duras 

penas em 52 ,97% da RCL ajustada. Cumpriu com suas dividas 

caseiras, efetuando a cobran~a de sua divida ativa pelas vias 

judic ia is ;  Controle de dividas; Cumprimento com as obriga~~es do 

I N S S ;  tudo isso acompanhado de um verdadeiro canteiro de obras 

e evolu~~o na c idade.  E n~o podiam esquecer o triste momento 

que o municip io vivia de instab i l idade politica e financeira,  a l~m 

dos probtemas internos para honrar a fo lha dos 60% do FUNDEB ,  

pena ins ist i r em apontar meras conjecturas e tentativas 

fracassadas de macu lar  uma administra~~o que tanto fez pelo 

povo. Que seu voto era pela aprova~~o considerando que no 

entendimento da Corte de Contas, todas as dvidas foram 

sanadas e que tanto o Minist~rio Pblico quanto o voto do 

conselheiro relator foram favor~veis ~ regular idade das contas de 
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governo do Ex Prefeito Sim~o Pedro e tamb~m votava a favor de 

um homem de bem, probo, ilibado e que tanto fez pelo municipio 

e pela popula~~o, ~ moral .  Claudemir  Rodrigues Vieira que 

justificou seu voto informando que estava acompanhando 

atrav~s da c6pia do parecer, e s6 esse ano o ex prefeito esteve na 

casa tr~s vezes, e o parabenizou por todo este esfor~o, traba lho 

e referenda que deixou pr inc ipa lmente para outras cidades, em 

termos de administra~~o e tudo isso se deve ao ex prefeito. Em 

2017, a quest~o da educa~~o que  a  receita ~ de 25% e e le at ingiu 

31,84%, sade 15% ele at ingiu 22%, LRF era 54% ele atingiu 

52,97% deixando 2% de sabra. E era importante e les re latarem ,  

e les como vereadores sabem o que ~  necessario, conta, procura 

ana l i sar  um processo desse so eles vereadores. O TCE d% o 

parecer e manda para a C~mara e eles tem a responsabilidade de 

aval iar, analisar  todo o processo para que possa dar  uma resposta 

a sociedade. E n~o poderia deixar de fazer os seus 

esclarecimentos na quest~o de 2017, Sim~o Pedro nos postos de 

sade, unidades,  pavimenta~~o, p0~os profundos, 

abastecimento de gua, e outros. E e le como vereador n~o s~ da 

base a l iada ,  mas coma deixado claro pe lo Dr .  Pau lo Serg io o voto 

deles ali era politico, com certeza t inham que ser politico, porque 

a politica ~ a base que movimenta o Brasi l , se n~o fizerem uma 

politica boa dentro do mun ic ip io aprovando projetos, contas que 
.y 
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vem do TCE com parecer favor~vel, eles n~o fazem uma boa 

politica e que Simo Pedro podia ter certeza que ele como 

vereador, par lamentar e pr imeiramente c idado acompanhava 

os trabalhos dele, que em 2017 n~o era vereador mais  mesmo 

assim acompanhava seu trabalho dentro do municfpio 

procurando, ouvindo as pessoas e que nesse memento s6 podia 

parabeniza - 16 como o ex prefeito e l ider dentro do municfpio e 

que seu voto era favor~vel. Francisco Samuel  Nascimento Rom~0, 

Jo~o Joaqu im da Si lva F i l ho e  Porfirio Viana Rodrigues Jun ior .  

Votaram pela rejei~~o/desaprova~~o das contas acompanhando 

o exposto no parecer do Membro da Comiss~o Interna De 

Finan~as e Or~amento da Camara Munic ipa l  de Or~s os 

vereadores Francieudo Barbosa Nunes que justificou seu voto 

que mais uma vez t inham uma presta~~o de contas que eles 

t i nham que fazer um ju lgamento que este deveria pelo menos 

embasamento t~cnico, e como j~ foi falado, esse momento traz 

uma vota~~o politica o que de fato tem acontecido na maior ia  das 

vezes por~m sem fugir muito da quest~o t~cnica, o que acha 

imprescindivel .  Mas, se tem diverg~ncias as vezes at~ nos ~rg~os 

que fazem o ju lgamento t~cnico, que ~  entre o TCM e o Min ist~rio 

Pblico, e e les enquanto vereadores politico tamb~m tem as 

vezes que trazer as manifesta~~es adversas a lgumas coisas que 

se observa durante a gest~o. E observando o parecer do vereador 
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Nel~o, que julgou tamb~m esse parecer desse processo, e que 

realmente so questionamentos bem que coerentes que tem que 

serem levados em considera~o, e tamb~m trazia a l i  sempre 

levando para a quest~o administrativa, que em Santar~m, em 

rela~~o ao abastecimento de agua, nesse referido ano de 2017, 

uma tubula~~o que  havia s ido feita no Sitio Pereiro dos Barbosa 

at~ Santar~m a obra foi parada e a tubu la~~o ficou l~ desprezada 

e nas obras que foram feitas posteriormente de asfa lto e reforma 

das estradas foi praticamente toda quebrada e perdida, ent~o 

ocorreu um grande desperdicio de d inhe i ro pub l ico por uma falta 

de planejamento, falta de cu idado e por estas raz~es e pelo 

relatorio do vereador Nelo que era pela desaprova~~o. Manuel  

Fernando de Sousa que justificou seu voto se pos ic ionando 

claramente, e que a lguns dos demais  haviam de entender que e le  

n~o tem nada de pessoal contra o ex - gestor mun icipa l ,  mas e les 

como representantes do povo, atores, legisladores que est~o 

sempre fazendo aval ia~~es, observando como anda a 

administra~~o t inham sim que se posic ionar de forma correta 

independente do posic ionamento do Min ist~rio Pblico e dos 

senhores conselheiros ,  porque quern vive no munic ip io e ver os 

problemas so eles vereadores que est~o mais pr~ximos das 

pessoas .  Naque l e  dia in iciava - se em Brasilia a voto do Senado 

Federa l  com a CPI da Covid e nesse mesmo dia estava 

(88) 3584-1480 
ADMINISTRATIVO@CAMARAOROS.CE.GOV.BR 

PRESIDENCIA@CAMARAOROS.CE.GOV.BR 
CONTABILIDADE@CAMARAOROS.CE.GOV.BR 

6 

AVENIDA JOS~ FARES 
LOPES, n° SIN CENTRO 

CEP: 63520-000, ORS-CE 



; 

$ eoesgrR. 

""oRs 4, , _s  LEGISLATTO_FORTE 
co D E TRANSPARENTE 

acontecendo no nosso municipio com a presta~~o de contas do 

ex - gestor municipal Sim~o Pedro, onde se observa que durante 

o ano de 2017 a sua administra~~o teve pontos positivos mais 

houve tamb~m v~rios pontos negativos, esses precisam ser 

citados, como a quest~o do pessoal contatado, para se ter uma 

ideia em 2017, um dentista contratado recebia em m~dia RS$ 

2.000,00 e um concursado R$ 5.000,00 e isso o que muitas vezes 

o deixa preocupado, e foram v~rios outros fatores. Tamb~m em 

rela~~o ao abastecimento de ~gua do Santar~m, que agradecia a 

Deus que colocou agua no a~ude de l% e hoje a comunidade est~ 

abastecida, mas se acontecer uma escassez de gua novamente 

o problema retornar~ e espera que n~o so o gestor, d ~poca, o 

que n~o sabe se por irresponsabi l idade da gest~o ou do Estado 

deixaram todo o encanamento desse abastecimento de ~gua do 

Santar~m era para vir do a~ude Or~s e infel izmente isso n~0 

aconteceu .  Mas . . .  tirar o trabalho que tern s ido feito pe lo atua l  

gestor, em 2017, mas para dar o posicionamento de forma 

correta, favorave l, para que se possa observar os fatos . Foi dito 

pelo Dr. Pau lo Sergio que em Or~s no havia privi l~gios e rela~~o 

aos companheiros pr6ximos ao Prefeito o que acha que ele n~0 

tenha nenhum conhecimento do municip io .  Assim, jamais  

poderia ser contra aos pos icionamentos dos co legas Vereadores 

Nel~o, Francieudo e que na verdade havia ficado ab ismado em 
\..1 
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rela~~o a0s R$ 120.000,00 em di~rias, onde n~o t inha  

conhecimento sobre, e parabenizou o vereador Nel~o em ter se 

posic ionado a isso e era pe la desaprova~~o. Nel~o Cand ido 

Rodrigues Filho justificou que havia deixado para apresentar sua 

opin i~o pela desaprova~~o das contas em P lenario porque 

considerou ser mais interessante ser antes da vota~~0. 

Primeiramente ,  a n a l i s a n d o  o  a n o  de 2017, q u e  com rela~~o a0 

piso do magist~rio o M E C  baixou portaria, onde o aumento dos 

profissionais da educa~~o deveria ter s ido de 7,64%, infe l izmente 

na ~poca na prefeitura s~ foi a pl i c a d o  6,6% causando com isso 

um prejuizo aos professores, prejuizos estes que quando se fala 

em reajuste eles se mant~m por todos os anos seguintes, ent~0 

se teve estas percas .  Outro fator que contr ibu iu  pe la 

desaprova~~o, foi que havia dado uma olhada no relatorio de 

acompanhamento gerencial  do municip io no terceiro 

quadr imestre ,  ap6s o termino do ano de 2017, e havia 

encontrado umas coisas um tanto estranhas, segundo seu ponto 

de vista, a prefeitura gastou em 2017 com pagamentos de diarias 

mais de R$ 120.000,00 isso i nclu indo o  Prefeito e outros 

servidores publ icos, nesse mesmo periodo os gastos com cultura, 

manuten~o de energia, esportes e lazer foi de RS 105.000,00, o 

que acha uma dispar idade, sendo que com as dirias superaram 

esse va lor .  Outro fator, ~ que a Lei Comp lementar 131/2019 que 

8  

AVENIDA JOS~ FARES 
LOPES, n° SIN CENTRO 

CEP: 63520-000, ORS-CE 

ADMINISTRATIVO@CAMARAOROS.CE.GOV.BR 
PRESIDENCIA@CAMARAOROS.CE.GOV.BR 

CONTABILIDADE@CAMARAOROS.CE.GOV.BR 
(88) 3584-1480 

L 



2 

�' C!_MARA MYNICIPAL 
$4 959¥. 
"co oc E TRANSPARENT~ 

~ a Lei da Transpar~ncia, a prefeitura apresentou as informa~~es 

irregulares nos meses de Mar~o, Abri l  e Maio, assim como 

tamb~m a Camara em 2017 nos meses de Fevereiro, Agosto e 

Outubro tamb~m foram apresentadas de formas irregulares 

segundo o Tr ibuna l  de Contas do Estado do Cear~. Outro fator, 

que considerou importante para a sua desaprova~~o das contas 

~ que no ano de 2017 se t inha servidores efetivos 663, cargos 

comissionados se t inha exatamente 100, ou seja, prat icamente 

para cada 7 serv idor efetivo se t inha um cargo comiss ionado e 

estes n~o so cargos exclusivamente concursados, so cargos que 

permitem ao gestor a l ivre nomea~~o ou exonera~~o, ou seja, via 

uma grande quant idade de serv idores em cargos de comiss~o em 

rela~~o aos cargos efetivos. Que a presta~~o de contas s~o 

quest~es t~cnicas do tr ibuna l ,  e les no vem ao munic ip io verificar 

esses n~meros cabe a eles vereadores estarem atentos a essas 

quest~es e para que seja sanadas aqu i lo  que e les consideram n~0 

est~ correto, muitas vezes o que se diz n~o est~ correto n~o ~ 

querendo dizer que seja i lega l ,  mas s im de se ver tamb~m os 

aspectos na quest~o moral ,  pode ser que n~o seja i legal mais ser~ 

que no se tem outras coisas mais importantes para fazer com 

recursos do que se est% fazendo, e acha que esse o 

posicionamento devem tomar enquanto politicos na quest~o da 

avalia~~o destes relatrios. E por estes motivos votava pela 
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desaprova~~o das contas. E Vicente Teixeira Pinto. Em seguida, o 

Presidente da Camara declarou APROVADAS por maioria de 

votos, as Contas Anuais  de Governo da Prefeitura Municipa l  de 

Or~s Exercicio F inanceiro de 2.017, gest~o do Ex-Prefeito Sim~o 

Pedro, permanecendo em seu teor o Parecer Pr~vio N9 

01462/2020 do Tr ibunal  de Contas do Estado. Na sequ~ncia, o 

Presidente conv idou para fazer uso da palavra de maneira virtual 

o Ex-Prefeito S im~o Pedro. Na sequ~ncia,  o Presidente autorizou 

o uso da palavra por meio virtual o Dr. Pau lo S~rgio conforme 

inscri~~o no ato. Em seguida, n~o havendo mais nada a tratar, o 

Presidente deu por encerrada a sess~o ord in~ria do dia 05 de 

Agosto de 2 . 0 2 1 .  E u  A n d r ~ a  A m o r i m  S a m p a i o  d i gi t e i  a  p r e s e n t e  

ata q u e  a p s  s e r  l i d a  e  a p r o v a d a  s e r  a s s i n a d a  p o r  q u e m  d e  

ireito. / 
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