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de Iúna são rejeitadas pelo 
Tribunal de Contas
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ações das pastas da Saúde e 
da Assistência Social.  Pág. 4

Parecer publicado no Diário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo confirma a rejeição das contas da gestão do 
prefeito Weliton Virgílio. Entre as irregularidades estão abertura de crédito suplementar sem autorização da Câmara e déficit 
financeiro em diversas fontes de recursos. Câmara aguarda o parecer final para também julgar a contas do Executivo

Diferente do que a gestão mu-
nicipal divulgou recentemen-
te, as contas referentes ao ano 
de 2017 da Prefeitura de Iúna 
foram rejeitadas pelo Tribunal 
de Contas do Espírito Santo, 
conforme parecer desfavorá-
vel publicado no Diário Oficial 
do órgão fiscalizador (https://
diario.tce.es.gov.br/), no dia 
18 de maio. 

As informações atualizadas 
foram destaques do discurso 
do vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva, que afirmou 
que o prefeito Coronel Weliton 
já havia divulgado, em jornal 
local, a aprovação das suas 
contas, o que foi desmentido 
em plenário.

Entre as principais irregula-
ridades identificadas no pro-
cesso nº 03748/2018-5 estão 
a abertura de crédito suple-

mentar sem autorização da 
Câmara; déficit financeiro em 
diversas fontes de recursos; 
inscrição de débitos a pagar 
não processados sem disponi-
bilidade financeira suficiente e 
valores recebidos pela explo-
ração de petróleo e gás natural 
divergentes quanto ao resulta-
do financeiro.

Ainda de acordo com o par-
lamentar, o Prefeito chegou a 
recorrer da decisão, mas teve 
a defesa rejeitada. Entrou com 
embargos de declaração que 
também foi julgado improce-
dente pelo Tribunal de Contas.

“Isso nos mostra que o prefeito 
não tem capacidade para admi-
nistrar. As contas que ele afir-
mou terem sido aprovadas é 
uma verdadeira mentira”, aler-
ta o vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva.

A Segunda Câmara do Tri-
bunal de Contas do Espíri-
to Santo analisou as contas 
da Prefeitura Municipal de 
Iúna, referente ao exercício 
financeiro de 2017, ratifican-
do por unanimidade o pare-
cer do Relator. A relatoria do 
processo foi do conselheiro 
Domingos Augusto Taufner.

O relator emitiu parecer pré-
vio recomendando à Câmara 
de Vereadores de Iúna a re-

jeição das contas da gestão de 
Welinton Virgílio Pereira. Entre 
as principais irregularidades 
identificadas no processo nº 
03748/2018-5 estão abertura 
de crédito suplementar sem 
autorização da Câmara; déficit 
financeiro em diversas fontes 
de recursos; inscrição de dé-
bitos a pagar não processados 
sem disponibilidade financeira 
suficiente e valores recebidos 
pela exploração de petróleo e 
gás natural divergentes quanto 

ao resultado financeiro.

O processo agora será sub-
metido à apreciação do Ple-
nário do TCEES – Tribunal 
de Contas do Estado do Es-
pírito Santo, para posterior 
encaminhamento a Câmara 
Municipal de Iúna, visando o 
julgamento das contas rela-
tivas ao exercício financeiro 
de 2017 pelos vereadores, 
conforme dispõe a Consti-
tuição Federal.   

Sobre o processo
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Jornal Câmara Cidadã

Câmara aprova abertura 
de créditos adicionais de mais 
de R$ 890 mil para custear 
serviços de saúde em Iúna

no final de abril, os verea-
dores de Iúna aprovaram, 
dois projetos de Lei que au-
torizam o Poder Executivo 
a abrir crédito adicional em 
benefício às entidades Apae 
e hospital Santa Casa. 

O projeto de Lei nº 27 au-
toriza abertura de crédito 
adicional no valor de R$ 
100 mil para prestar auxí-
lio ao custeio de serviço de 
assistência hospitalar e am-
bulatorial realizados pela 
Apae de Iúna. 

já o projeto de Lei nº 28 
autoriza o município a abrir 

crédito adicional no valor de R$ 
79.306,45 para atendimento 
das despesas previdenciárias 
da Santa Casa de Iúna.

CuSTeIO de
SeRvIçOS de SAúde
Os parlamentares de Iúna 
também aprovaram por una-
nimidade, o projeto de Lei nº 
24/2020 que autoriza crédito 
especial adicional no orçamen-
to anual vigente para custeio 
com serviço de saúde.

O projeto aprovado vai cobrir 
despesas referentes ao Consór-
cio CIM Pedra Azul e CIM Polo 
Sul, no valor de R$ 717 mil.

Os projetos de Lei autorizam crédito adicional no valor de R$ 100 mil para prestar auxílio ao custeio de serviço de assistência hospitalar 
e ambulatorial realizado pela Apae de Iúna e de R$ 79.306,45 para atendimento das despesas previdenciárias da Santa Casa



Os discursos dos parlamentares 
nas últimas sessões da Câmara 
de Iúna foram marcados por re-
forços ao Executivo referentes 
às indicações e requerimentos 
de dezenas de serviços de me-
lhorias para a cidade e a zona 
rural do município. De acordo 
com os vereadores, a gestão 
municipal não retorna os pe-
didos e ofícios da Câmara para 
o devido acompanhamento do 
Poder Legislativo.

Manutenção de pontes e de es-
tradas rurais, substituição de ilu-
minação pública, poda de árvo-
res, consertos nos calçamentos 
de ruas e serviços de tapa-bura-
cos são algumas das solicitações 
dos parlamentares para melho-
rias na cidade e na zona rural. 
Além disso, os parlamentares en-
viam ofícios com requerimentos 
de informações, que não estão 
sendo respondidos pela adminis-
tração municipal.

O vereador júlio Maria de 

Parlamentares aguardam 
do Poder executivo retorno 
sobre requerimentos e 
indicações para melhorias 
na cidade e na zona rural 
Manutenção de pontes e de estradas rurais, substituição de iluminação pública, poda de árvores, consertos nos calçamentos de 
ruas e serviços de tapa-buracos são algumas das solicitações dos parlamentares para melhorias na cidade e na zona rural de Iúna 

Oliveira, por exemplo, voltou 
a questionar sobre a execu-
ção das horas-máquinas que 
foram doadas ao Poder Exe-
cutivo pelo banco Sicoob. “A 
informação é que 100 horas 
máquinas teriam sido doadas, 
mas o cronograma dos atendi-
mentos feitos não é apresenta-
do pela Prefeitura”, comentou 
o parlamentar.  O vereador já 
solicitou esclarecimentos à ad-

Centro e bairros da cidade na lista de 
locais que aguardam serviços
no Centro da cidade e em di-
versos outros bairros na área 
urbana de Iúna também es-
tão na lista de locais que 
aguardam obras e serviços 
de manutenção para garan-
tir o bem estar e a segurança 
dos moradores.

O vereador Darlan Silva Bar-
glini voltou a lembrar nas 
sessões da Câmara deste 
mês de maior que é urgente 

a troca de lâmpadas queima-
das no município. “Sabemos 
que o vereador Emmanuel 
comentou que já começaram 
os serviços de troca, mas é 
preciso mais agilidade nesse 
trabalho, pois muitos pontos 
da cidade continuam sem ilu-
minação”, alertou.

O parlamentar também soli-
citou a poda das árvores em 
frente à Prefeitura e nas ruas 

ministração, que não se mani-
festou até o momento.

Visando transparência na exe-
cução de serviços públicos, o 
vereador Rogério Cézar solici-
tou em plenário que seja re-
metido à Câmara Municipal, no 
prazo de lei, relatório de todas 
as obras em andamento no mu-
nicípio constando em cada uma 
o valor, prazo de execução, tipo 

de acesso e no entorno da ro-
doviária, que vem atrapalhan-
do a visibilidade dos veículos e 
o estacionamento. 

já o vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva indicou que 
seja providenciado o conserto 
do asfalto da Avenida Presi-
dente Getúlio Vargas e na des-
cida da Mercearia do Romário, 
devido aos buracos que estão 
danificando veículos, além de 

de convênio, e data de término 
da obra.

ZOnA RuRAl
São inúmeras as indicações de 
serviços enviadas pela Câmara 
à administração municipal para 
atender as comunidades rurais 
de Iúna.

O vereador júlio Maria é autor 
de uma indicação de serviço 

de reforma da estrada vicinal 
da Comunidade de Laranja da 
Terra, que dá acesso à igreja lo-
cal, e aguarda retorno do Poder 
Executivo.

já o vereador Rogério Cézar 
solicitou os serviços de patro-
lamento e ensaibramento da 
estrada da Serrinha.

reparos na ponte na entrada de 
Santa Clara e no calçamento da 
comunidade de Santa Clara do 
Urbano foram umas das solici-
tações do vereador Emmanuel 
Garcia de Amorim no último 
mês. De acordo com ele, o aces-
so ao local se encontra em esta-
do e oferece risco às pessoas e 
aos veículos que transitam por lá.

Recuperar as estradas vicinais 
de Bom Sucesso, Córrego San-
to Antônio, Serrinhas e outras 
comunidades é a prioridade 
nas indicações de serviços do 
vereador Paulo Henrique Leo-
cadio da Silva. 

reparos no calçamento da Ave-
nida josé Luís de Castro, Bairro 
Vila nova, nas proximidades da 
Mercearia Folli.

Outros três requerimentos 
de serviços de autoria do ve-
reador Everaldo Pereira Sales 
também foram encaminha-
dos à administração pública. 
O parlamentar solicitou que 
seja feita a manutenção de um 
bueiro na Rua Amphilophio de 

Oliveira, em frente à Aca-
demia da Leilimar. A retira-
da de lixos e entulhos nos 
bairros nossa Senhora das 
Graças, saída do Bairro do 
Quilombo para água San-
ta, e no Parque Industrial, 
pois a falta da coleta nesses 
pontos tem causado trans-
tornos, como mau cheiro 
e proliferação de mosqui-
tos, inclusive o causador da 
dengue.
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legislativo quer mais 
transparência nas ações 
das pastas da Saúde e da 
Assistência Social

na última sessão ordinária de 
abril, os vereadores de Iúna 
solicitaram o envio de diversos 
requerimentos ao Poder Exe-
cutivo, dessa vez endereçados 
às secretarias de Saúde e tam-
bém à de Assistência Social. 
Entre os requerimentos está 
a solicitação de informações 
referentes à entrega de cestas 
básicas, aos atendimentos à 
famílias atingidas pelas chuvas 
no início do ano e aos investi-
mentos e gastos com ações de 
combate ao Coronavírus no 

glini solicitou à secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social a distribuição de máscaras 
e de álcool em gel para famílias 
assistidas pelo Cras. Darlan tam-
bém requereu esclarecimentos a 
respeito do Cartão Reconstrução 
disponibilizado pelo Governo Es-
tadual para atender as famílias 
atingidas pelas fortes chuvas de 
janeiro deste ano, Segundo o 
parlamentar, existem usuários 
que não receberam e não tem 
informações sobre o benefício 
até o momento.

município.

O vereador jose Marcos de 
Morais reforçou sua solicitação 
à Secretaria de Assistência So-
cial acerca de esclarecimentos 
sobre o número de cestas bá-
sicas disponíveis para distribuir 
para as famílias em situação de 
vulnerabilidade social. O parla-
mentar aguarda retorno da ad-
ministração municipal com as 
informações.

já o vereador Darlan Silva Bar-

Parlamentares enviaram ofícios para obterem informações sobre entregas 
de cestas básicas, atendimentos à famílias atingidas pelas chuvas no início 
do ano e investimentos e gastos com ações de combate ao Coronavírus

Ambulância circulando 
sem placa?
Durante reunião da Câmara de 
Iúna do dia 28 de abril, os ve-
readores questionaram uma 
denúncia recebida de mora-
dores sobre uma ambulância 
nova, ainda sem placa, que 
está sendo usada pelo órgão 
da Defesa Civil do município. 

O vereador Emmanuel Gar-
cia de Amorim solicitou ao 
Poder Executivo esclareci-
mento sobre a ação irregular 
do veículo, de responsabili-
dade da Secretaria de Saúde. 

Tanto a circulação do veícu-
lo sem placa e quanto o seu 
uso por parte de outro setor 
que não o da Saúde foram 

questionamentos levanta-
dos pelos parlamentares.

“É uma atitude irresponsável 
sim. Todos nos queremos que 
isso seja esclarecido”, disse o 
vereador Rogério Cézar. 

já o vereador josé Marcos 
de Morais (MDB) também 
questionou a ação e ainda 
frisou outra situação irregu-
lar: motoristas não autoriza-
dos dirigindo o veículo. 

O requerimento sobre as 
devidos esclarecimentos foi 
aprovado por unanimidade 
e será encaminhado ao Po-
der Executivo.

MOçãO de APlAuSOS 
Para homenagear os profissio-
nais de Enfermagem que atu-
am na secretaria municipal de 
Saúde, na Santa Casa de Iúna 
e no Lar dos Velhinhos do Ca-
paraó, o vereador Emmanuel 
Garcia requereu uma Moção 
de Aplausos para homenagear 
enfermeiros e técnicos pelos 

serviços prestados ao municí-
pio, com dedicação em defesa 
da vida. “A justa homenagem 
também frisa os cuidados dos 
profissionais que atuam na li-
nha de frente em combate à 
doença Covid-19, que segue le-
vantando polêmicas e preocu-
pação aos munícipes”, analisa o 
parlamentar.

Covid-19

nas últimas sessões, os vere-
adores lembraram que R$ 4 
milhões serão destinados à 
Iúna, e adiantaram que será 
necessário o acompanha-
mento de relatório dos tra-
balhos que serão efetivados 
com esse recurso.

O vereador Rogério Cezar 
solicitou à Secretaria de Saú-

de relatório com todo o plano 
de trabalho para utilização do 
Recurso Federal, relacionado 
ao Programa Federativo de En-
frentamento ao Coronavírus.

“Esse requerimento se dá, jus-
tamente, para que essa Casa de 
Leis possa acompanhar e fisca-
lizar os gastos da administra-
ção, uma vez que serão despe-

sas sem licitação”, explicou o 
parlamentar.

Com papel fundamental para 
a promoção da saúde pública 
do município, os agentes de 
saúde, na visão do vereador 
Emmanuel Garcia de Amorim, 
precisam ser valorizados. Ele 
solicitou ao Pode Executivo o 
pagamento de um adicional 
de insalubridade a esses pro-
fissionais. “Antes mesmo da 
exposição ao Covid-19, essa 
categoria já se expõe nas suas 
atividades diárias, como por 
exemplo com pacientes com 
tuberculose, entre outras do-
enças contagiosas”, explicou o 
vereador.


