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CPI da Santa Casa: Câmara
abre comissão processante
contra prefeito municipal

Inquérito aponta irregularidades, ilegalidades e crimes cometidos durante a intervenção realizada pelo Poder Executivo na Santa Casa de Iúna
Após cinco meses de apurações
e análises dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Iúna,
que investigou a administração
da Santa Casa de Iúna durante a
intervenção pública, os vereadores aprovaram, por 6 votos a 3,
a abertura da Comissão Processante contra o prefeito municipal Welington Virgílio Pereira, na
sessão do dia 08 de fevereiro. A
comissão processante é composta pelos vereadores Darlan Silva
Barglini, José Marcos de Moraes
e Adriano Salviete, escolhidos
por meio de sorteio.
Durante a sessão, foi lido o rela-

tório final da CPI, que esclarece
que as irregularidades, ilegalidades e crimes cometidos durante
a intervenção realizada pela requisição administrativa na Santa
Casa é responsabilidade exclusiva da administração municipal.
As irregularidade e ilegalidades
apontadas no processo indicam
que “a requisição administrativa feita pelo Poder Executivo
junto à Santa Casa em nada
melhorou o atendimento à população, mesmo havendo aumento de repasse financeiro
do município; houve má gestão, contratos desnecessários,
obras irregulares, contratações

Os vereadores Adriano Salviete, José Marcos de Moraes e Darlan Silva
Barglini, que compoem a comissão, foram escolhidos por sorteio

Saiba mais

No dia 17 de agosto de 2018, o Plenário da Câmara Municipal aprovou por unanimidade o Projeto de Resolução nº 05/2018, instituindo
a Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar a administração
da Santa Casa de Iúna no período da Requisição Administrativa.

Santa Casa Vereadores avaliam relatórios da
CPI sobre o envolvimento do município durante
a intervenção administrativa no hospital. Pág. 2

de funcionários sem processo
seletivo, compras sem licitação, além de dívidas junto ao
FGTS/INSS”.
Ainda segundo o relatório, outro
fato irregular que chamou atenção foi o de que “o recolhimentos dos tributos federais referentes à folha de pagamento da
Santa Casa de Iúna e seu repasse
aos órgãos competentes continua não sendo realizado pelos
interventores nomeados pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal”. Além disso, “os gestores
do hospital descontam dos funcionários o valor correspondente de seus empréstimos na folha
de pagamento da Santa Casa de
Iúna e não repassam tais valores
às instituições financeiras”.
Com a instalação da Comissão
Processante, o Prefeito Municipal Welinton Virgílio Pereira terá
direito à ampla defesa e ao contraditório, garantidos pela Constituição Federal. O relatório final
da CPI da Santa Casa será encaminhado à Controladoria Geral do
Município de Iúna, ao Ministério
Público Estadual, ao Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, ao Ministério Público Federal,
ao Tribunal de Contas da União,
à Procuradoria Nacional do INSS
e à Receita Federal do Brasil para
que tomem as providências legais
e administrativas.

Foram investigados
pela CPI da Santa Casa:
4 O Requerimento Administrativo, Decreto nº 049/2017,
de 28 de junho de 2017, para
verificar se os objetivos da
mesma foram alcançados;
4 A realização do “bingo” e seus
resultados, realizada pela administração municipal durante
a “requisição administrativa”;
4 A nomeação pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal de
dois Secretários Municipais
de Saúde;
4 O prejuízo causado a instituição Santa Casa com os descontos de consignados não
repassados as instituições
financeiras;
4 A ilegalidade e crime cometido com os descontos relativo
ao INSS e FGTS na folha de
pagamento da Santa Casa e

Orçamento 2019 Parlamentares derrubam
veto do Executivo que retiraria do
orçamento realização de obras. Pág. 3

o não repasse aos órgãos da
Previdência Social;
4 O chamamento público realizado para a contratação de
empresa para a gestão da
Santa Casa e o motivo de não
ter sido concretizada até a
presente data;
4 A responsabilidade ou não do
Município durante a intervenção;
4 A questão dos gastos com
pessoal da Santa Casa x Município;
4 A tentativa de envolvimento
do Ministério Público e do
Conselho Municipal de Saúde
por parte do Poder Público;
4 O repasse de recursos financeiros à instituição privada,
mesmo desprovida de Certidões Negativas de Débitos.

Comissões Permanentes
Vereadores elegem nova formação
para o biênio 2019-2020. Pág. 4

Vereadores avaliam relatórios
da CPI da Santa Casa
Durante a sessão, parlamentares avaliaram
o envolvimento do município durante a
intervenção administrativa no hospital

No dia 8 de fevereiro, a sessão
parlamentar foi marcada pelas
avaliações do relatório final da
CPI da Santa Casa. Os vereadores acompanharam a leitura do

relatório e comentaram a situação dos serviços da instituição
de saúde e o envolvimento do
município durante a intervenção
no Hospital.

“Acredito que nós temos a obrigação de apurar essa situação, independente
se outros órgãos competentes farão as análises. Não vou me abster de
voto, estou aqui para apurar”, comentou o vereador Júlio Maria Oliveira,
justificando seu voto no relatório original, pela abertura da comissão
processante.

Focos de dengue: vereadores
solicitam ações conjuntas
do poder público e população

Preocupados com o aumento
do número de casos de dengue registrados no município,
os vereadores de Iúna sugeriram, na sessão do dia 18
de fevereiro, ações conjuntas
entre o poder público e a população para acabar com os
focos do mosquito na cidade.
“Existem muitos lotes abandonados e sujos na cidade e
essa é a nossa maior preocupação! Infelizmente nosso
município tem vários focos

“A prioridade, para mim, sempre foi a saúde, não tem como ficarmos sem
socorro. É preocupante! O responsável pela Santa Casa hoje é o prefeito.
Foi ele quem assinou a intervenção. É preciso abraçar essa causa, sem se
esconder. Uma dívida de R$ 2 milhões virou R$ 5 milhões! Funcionários
do hospital estão há dois meses sem receber e cirurgias eletivas estão
suspensas. Em abril, chega a contratação de investimentos com o Estado,
mas que não vai ocorrer porque não tem nada regularizado! “, José Marcos
de Moraes.

de dengue nos terrenos e as
pessoas têm que cooperar. É
preciso que a população ajude,
verificando se sua caixa d’água
está aberta, se os terrenos estão limpos, se não há foco de
mosquito”, alertou o vereador
Rogério Cézar.
De acordo com a Prefeitura, o
município está em alerta: quase
16 casos de suspeita de dengue
foram notificados nas últimas
semanas e as equipes da Vigilância em Saúde já estão trabalhando na prevenção e combate
aos focos.
“A dengue está batendo na
nossa porta. Muitas pessoas
têm lotes e esses proprietários
devem limpar esses locais. Só
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que temos um problema em
Iúna, porque não se descobre
quem são os donos... não dá
nem para saber a quem multar, caso o lote não esteja limpo”, analisou o vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva.
A população deve estar atenta
para evitar focos do mosquito, mantendo as caixas d’água
bem fechadas e não deixando a
água acumular em outros recipientes, como vasos de plantas,
garrafas e qualquer outro que
possa acumular água.

Calendário das sessões
8 de março (sexta-feira)
18 de março (segunda-feira)
28 de março (quinta-feira)
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Parlamentares de Iúna derrubam
veto do gestor do município
Veto do Executivo retiraria do orçamento anual emendas dos vereadores para realização de obras e outros investimentos para o município
A primeira sessão de 2019, realizada no dia 08 de fevereiro,
foi marcada por importantes
discussões e pela votação e reprovação do veto do Prefeito
municipal às 17 das 39 emendas propostas pelos parlamentares para o orçamento 2019.
No final do ano passado, os vereadores aprovaram o orçamento
anual de R$ 66 milhões e propuseram emendas alterando fatias
do orçamento de acordo com as
necessidades da população em
diferentes regiões do município.
Estão entre as emendas propostas obras de infraestrutura, de
áreas de lazer, de pavimentação
de estradas e de aquisição de
equipamentos em diversas secretarias, com sugestões de investimentos em diversas áreas,
como na saúde, na educação, no
lazer, entre outras.
“Não tenho como votar a favor
do veto que vai contra a reforma de posto de saúde e de
construção de calçada, que eu
mesmo fiz emenda”, comentou
o vereador Everaldo Pereira Sales, que se absteve da votação.
“A gente propõe a reforma desta Casa de Leis, entre outros

“Não tenho como votar
a favor do veto que vai
contra a reforma de
posto de saúde”.
Everaldo Pereira Sales
vereador

“A construção do posto de
saúde talvez possa ser feita
com emendas para não
atrapalhar o orçamento”.
Rogério César
vereador

investimentos... como vamos
apoiar o veto?”, também analisou o vereador Darlan Silva
Barglini.

Os parlamentares também
analisaram a mesma situação
de veto às emendas, ocorrida
em 2018.

“Ano passado, derrubamos o
veto do prefeito e algumas obras
foram feitas, outras não. Este
ano, analisando o orçamento,
sabemos que qualquer vereador
pode tentar emendas parlamentares para as obras que propomos. Temos que tomar cuidado porque tem emendas para
construção de posto de saúde
que talvez possa ser feita com
emendas para não atrapalhar o
orçamento de outras secretarias”, analisou o vereador Rogério Cézar, favorável ao veto.

Já o vereador José Marcos de
Moraes reforçou que mesmo
estando previsto em orçamento, muitas emendas não
são executadas. “Ano passado, deixamos orçamento para
construção de vestiário e para
o campo e nada foi feito.”, lembrou o vereador José Marcos
de Moraes.

Vereadores elegem
nova formação das comissões
permanentes da Câmara
Durante a primeira sessão ordinária do ano, os parlamentares elegeram os membros das Comissões para o biênio 2019-2020

Na primeira sessão ordinária do
ano, os vereadores de Iúna também formaram e elegeram os
membros das Comissões Permanentes da Câmara para o biênio
2019-2020.
Em Iúna, são quatro as Comis-

FORMAÇÃO DAS Comissões 2019-2020
Comissão de Constituição,
Justiça e Redação
Presidente

Rogério Cezar

Relator

José Marcos de Moraes
Secretário

Paulo Henrique Leocádio da Silva
Comissão de Agricultura, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Social
Presidente

Arilson Ferreira de Oliveira
Relator

Everaldo Pereira Sales
Secretário

Maria Miguelina de Lourdes Quintino
sões Permanentes: de Constituição, Justiça e Redação; de
Finanças, Orçamento, Obras e
Serviços Públicos; de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e de
Educação, Saúde e Assistência
Social.

Comissão de Finanças, Orçamento,
Obras e Serviços Urbanos
Presidente

Adriano Salviete
Relator

Darlan Silva Barglini
Secretário

Júlio Maria de Oliveira
Comissão de Educação, Saúde
e Assistência Social
Presidente

José Marcos de Moraes
Relator

Arilson Ferreira de Oliveira
Secretário

Emmanuel Garcia de Amorim

A formação das Comissões se dá
pela indicação de vereadores de
acordo com sua área de interesse, na qual tem aptidão e conhecimentos sobre as demandas de
cada área.
A escolha dos membros também

leva em conta a representatividade partidária ou blocos partidários existentes na Casa de Leis.
As Comissões Permanentes são
órgãos internos do Poder Legislativo destinadas a emitir pareceres em todos os projetos de

Lei encaminhados ao plenário,
apreciar programas de obras,
planos municipais e setoriais
da administração pública; a receber, estudar e emitir parecer
sobre petições, reclamações,
representações ou queixas dos
cidadãos, entre outros assuntos.

