
Revisão salarial  Projetos 
de Lei reajustam em 6% os 
vencimentos dos servidores do 
Executivo e Legislativo. Pág. 3

Prestação de Contas Por oito votos a dois, 
parlamentares reprovaram as contas do ex-
prefeito Welinton Virgílio Pereira. Confira o 
que disseram os vereadores. Pág. 4

O ex-prefeito Welinton Virgí-
lio efetivou “pedalas fiscais”, a 
mesma irregularidade cometi-
da pela ex-presidente do Brasil, 
Dilma Rousseff, que acabou em 
impeachment.

Por oito votos a dois, a Câmara 
Municipal de Iúna reprovou as 
contas do ex-prefeito Welinton 
Virgílio Pereira, durante Sessão 
Ordinária realizada no dia 24 de 
fevereiro. Os vereadores deba-
teram intensamente, em plená-
rio, sobre o projeto de Decreto 
Legislativo Nº 001/2022, refe-
rente ao exercício de 2018, do 
ex-gestor. O parecer da Comis-
são de Finanças, Orçamentos, 
Obras e Serviços Públicos acom-
panhou o parecer do Tribunal 
de Contas, que sugeriu pela 

Cultura Iúna foi habilitada no 
Programa Fundo a Fundo e 
pode receber R$ 122 mil em 
investimentos. Pág. 2

aprovação com ressalvas das 
contas de 2018 do ex-prefeito.

A votação das contas foi feita 
de forma nominal e cada verea-
dor manifestou justificativa. Os 
oito vereadores que votaram 
pela rejeição, justificaram seu 
voto apontando as ilegalidades 
cometidas na gestão do ex-pre-
feito Welinton Virgílio, como 
insuficiência de recursos para 
abertura de crédito adicional 
provenientes de excesso de ar-
recadação, utilização de recur-
sos de compensação financeira 
pela exploração de petróleo e 
gás vedado por Lei, e não reco-
nhecimento das provisões ma-
temáticas previdenciárias de 
aposentados e pensionistas sob 
responsabilidade do município.

Na análise dos vereadores, a 
ação do ex-gestor efetivou as 
chamadas “pedalas fiscais”, 
mesma ação que resultou no 
impeachment da ex-presidente 
do Brasil, Dilma Rousseff. E ain-
da, o ex-prefeito não solicitou 
nenhuma autorização ao Poder 
Legislativo para efetivar os lan-
çamentos de ajustes.  

Os vereadores que votaram 

Câmara rejeita contas do 
exercício de 2018 do
ex-prefeito

Insuficiência de recursos para abertura de crédito adicional, 
utilização de recursos de compensação financeira pela exploração 
de petróleo e gás vedado por Lei e não reconhecimento das 
provisões matemáticas previdenciárias, foram algumas das 
irregularidades cometidas pelo ex-prefeito Welinton Virgílio

pela rejeição das contas apre-
sentaram longas informações, 
conforme análise do Tribunal 
de Contas, reafirmando a im-
portância da atuação e res-
ponsabilidade do Poder Le-
gislativo diante da sociedade, 
e principalmente, diante das 
ações do Poder Executivo.

DEFESA
Em sua defesa ao Tribunal de 

Contas do Espírito Santo, o ex-
-prefeito Welinton Virgílio ale-
gou que houve equívoco da 
administração ao realizar aber-
tura de crédito adicional e que 
foi efetuado lançamentos de 
ajustes de mais de R$ 1,1 mi-
lhão como se tivesse esse valor 
em excesso de arrecadação.

Confira as análises dos verea-
dores na página 4.

Cidadã
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Calendário das sessões
8 de março (terça-feira)

18 de março (sexta-feira)
28 de março (segunda-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Iúna pode receber 
R$ 122 mil para 
investir em Cultura
O município foi habilitado no Programa de Coinvestimento da Cultura, o Fundo a Fundo

Nos próximos meses, Iúna po-
derá receber recursos de R$ 
122.126,87 mil para serem in-
vestido em projetos e ações 
culturais. Trata-se do Programa 
de Coinvestimento da Cultura, 
o Fundo a Fundo. O termo de 
intenção entre o Governo do 
Estado e o município, no qual 
os gestores municipais se com-
prometem com o andamento 
da segunda fase do processo de 
coinvestimento, já foi assinado.

Agora, o município deve elabo-
rar e aprovar o Plano de Ação, 
na adequação das leis que fo-
ram apontadas nos Pareceres 
Técnicos enviados aos municí-
pios e na celebração da parce-
ria, dentro dos prazos previstos.

PRÓXIMOS PASSOS
No dia 9 de março, a equipe do 
Fundo a Fundo tem um encon-
tro marcado com os gestores 
municipais (secretários e ges-

tores do fundo) para explicar os 
próximos passos: a elaboração 
do plano de ação e procedi-
mentos a serem tomados para 
firmar a parceria. 

Após elaborado, o plano deve-
rá ser amplamente discutido no 
âmbito do Conselho Municipal 
de Cultura e, depois de aprova-
do pelos mesmos, o município 
vai encaminhar o documento 
para a Secult analisar.

Novo secretário
da Mesa Diretora
O vereador Jonathan Bonfante Moreira foi eleito o novo 
integrante da Mesa Diretora da Casa Legislativa, em 
substituição ao vereador Emerson da Silva Santos

O vereador Jonathan Bon-
fante Moreira foi eleito o 
novo integrante da mesa 
diretora da Casa Legislativa, 
no cargo de secretário. To-
dos os vereadores votaram 
favoráveis. 

Na Sessão Ordinária, do dia 
8 de fevereiro, o vereador 

Emerson da Silva Santos, in-
tegrante da mesa diretora, 
deixou o cargo de secretário 
após ser aprovado na Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), ficando impossibili-
tado de exercer atividades 
como integrante da mesa 
diretora, conforme regras do 
estatuto da Ordem.

Vereador Jonathan BonfanteVereador Jonathan Bonfante

Vereador Emerson da Silva SantosVereador Emerson da Silva Santos



Projetos de Lei reajustam em 6% os vencimentos dos servidores dos poderes Executivo e Legislativo. A Revisão Geral Anual é um 
direito constitucional e tem o objetivo de repor perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda no período de um ano

Câmara aprova reajuste 
nos vencimentos dos 
servidores municipais

Três projetos de Lei foram apro-
vados, por nove votos a um, na 
Sessão Ordinária da Câmara 
realizada no dia 18 de feverei-
ro, com a presença de todos os 
vereadores. Os projetos tratam 
sobre a Revisão Geral Anual 
e que reajusta em 6% os ven-
cimentos dos servidores mu-
nicipais do Poder Executivo e 
Legislativo. 

A Revisão Geral Anual é um direi-
to constitucionalmente previsto 
e tem o objetivo de repor per-
das financeiras provocadas pela 
desvalorização da moeda, decor-
rente dos efeitos inflacionários, 

relativos ao período de um ano. 

O percentual concedido deve 
seguir um índice oficial de in-
flação, aplicando-se indistinta-
mente para todos os servidores 
e agentes políticos.

Todos os vereadores aproveita-
ram a pauta para se pronunciar 
sobre a votação dos projetos de 
forma favorável ou não. Duran-
te o uso da tribuna, os vereado-
res destacaram a importância 
da análise dos projetos que 
apresentaram pareceres favo-
ráveis das Comissões Pertinen-
tes e também da Procuradoria. 

Parlamentares solicitam
melhorias nos serviços de
telefonia móvel e internet 
As primeiras sessões do ano também foram marcadas por requerimentos 
e indicações de serviços ao Executivo municipal voltados para recuperação 
de estradas rurais, limpeza urbana e atendimento à saúde

Após o recesso parlamentar de 
janeiro, os vereadores de Iúna 
retornaram às sessões do Le-
gislativo com inúmeras indica-
ções de serviços ao Poder Exe-
cutivo, e solicitaram prioridade 
na recuperação das estradas 
vicinais, no atendimento hu-
manizado à saúde, e na limpeza 
urbana.

O Presidente da Casa 
de Leis, vereador Éd-
son Márcio de Almei-
da, aproveitou a volta 
das atividades e res-
saltou a importância 
de cada parlamentar 

na análise minuciosa dos pro-
jetos e, principalmente, na fis-
calização do município. “Este 
será um ano muito produtivo, 
em especial aos assuntos rela-
cionados ao interesse da popu-
lação”, ressaltou.

Um assunto amplamente dis-
cutido nas primeiras sessões 
foi sobre o serviço de telefonia 
e internet móvel, oferecido por 
meio da operadora Vivo. São 
constantes as falhas do serviço. 
É recorrente a falta de sinal de 
telefonia em Iúna. 

O advogado especialista Val-
ter Ferreira de Oliveira fez uso 
da Tribuna Livre para falar das 
possíveis ações que podem ser 
efetivadas para resolver o pro-
blema na cidade.  O advogado 
sugeriu aos vereadores que 
reunissem uma comissão para 
que uma ação civil pública pos-

sa ser efetivada, como uma 
medida na busca para resol-
ver o problema. 

O presidente da Casa, Édson 
Márcio de Almeida, afirmou 
que os vereadores se reunirão 
para discutir as sugestões do 
especialista e também para 
criação de uma comissão. 

“É nosso papel ouvir a po-
pulação e buscar essas me-
lhorias na telefonia e inter-
net da nossa cidade, pois 
as mesmas apresentam um 
sinal muito fraco e muitas 
vezes inexistente, não con-
seguindo sequer receber e 
realizar ligações. Já se tor-
nou uma situação inadmis-
sível e vamos buscar novas 
medidas para buscar solu-
ções para este grave pro-
blema em Iúna”, finalizou o 
presidente da Casa.

“É nosso papel ouvir 
a população e buscar 
essas melhorias na 
telefonia e internet 
da nossa cidade”, 
reforçou o Presidente 
Édson Márcio

fevereiro de 2022



Parlamentares 
justificam rejeição 
pelas contas de 
2018 de ex-prefeito 
de Iúna Por oito votos a dois, a Câmara Municipal de Iúna reprovou 

as contas do ex-prefeito Welinton Virgílio Pereira, durante 
Sessão Ordinária. Confira o que disseram os vereadores

Durante a discussão para vo-
tação da prestação de contas 
do ex-prefeito de Iúna, Welin-
ton Virgílio, os parlamentares 
discursaram intensamente, 
justificando suas análises. Por 
oito votos a dois, a Câmara 

Municipal de Iúna reprovou as 
contas do ex-prefeito Welinton 
Virgílio Pereira, durante Sessão 
Ordinária realizada no dia 24 
de fevereiro. 

Os vereadores debateram em 

plenário sobre o projeto de De-
creto Legislativo Nº 001/2022, 
referente às cotas do exercício 
de 2018, do ex-gestor da pre-
feitura de Iúna. A votação foi 
nominal. Confira o que disse-
ram os parlamentares:

“O Executivo alegou que hou-
ve equívoco na abertura de 
crédito adicional e que faria 
a correção, de forma que fo-
ram efetuados lançamentos 
de ajustes em torno de R$ 1,1 
milhão. Assim, o gestor efe-
tuou gastos com esse valor, 
como se assim o houvesse em 
excesso de arrecadação e por 
isso verificado por esta corte 
– o que não tinha. O Execu-
tivo “pedalou” e fez o gasto 
sem a autorização do Poder 
Legislativo”, explicou o Presi-
dente da Casa de Leis, Édson 
Márcio de Almeida, durante 
sua votação, contra a aprova-
ção do Decreto.

“Pelo que entendi o ex-prefei-

“Meu voto não é político. 
O que é certo é certo. Não 
vou defender só porque 
fiz parte do governo. Meu 
voto é favorável, acom-
panhando o parecer do 
Tribunal de Contas, que 
é aprovar as contas com 
ressalvas”, justificou o ve-
reador Leonardo da Cos-
ta Oliveira. 

“O voto aqui é político. 
Meu voto é a favor do 
parecer do Tribunal de 
Contas”, vereador Hel-
ton Amorim Cunha.

VOTARAM PELA
REPROVAÇÃO

VOTARAM PELA
APROVAÇÃO

to usou os recurso sem aprova-
ção da Câmara. Assim, eu voto 
contra a aprovação das contas 
do ex-prefeito”, declarou o vere-
ador Adimilson de Souza.

“Das quatro irregularidades 
apontadas pelo Tribunal de 
Contas do ES, eu vejo como 
impossível de se relevar a pe-
dalada fiscal no valor de R$ 
1.119.784,85. Estamos diante 
de um evidente cheque sem 
fundo”, comentou o vereador 
Emerson da Silva Santos, ao 
votar pela rejeição das contas 
do exercício de 2018.

“No processo do Tribunal de 
Contas, a todo o momento se 
fala em irregularidade. É im-
portante que todos entendem 
que o que está sendo julgado 
por nós é a parte técnica, não 

a parte dolosa. Então, eu 
não poderia deixar de frisar 
que o administrador público 
só deve fazer o que está ex-
presso em Lei. Mediante a 
toda a justificativa técnica e 
jurídico meu voto é contra a 
aprovação”, explicou o vere-
ador Emmanuel Garcia de 
Amorim.

“Diante de todas as justificati-
vas analisadas meu voto tam-
bém é pela rejeição das contas 
do exercício 2018 do municí-
pio”, disse o vereador Geovan 
Furtado dos Reis.

“Houve erros sim. Os vere-
adores acreditaram, confia-
ram nos projetos do Executi-
vo. Diante disso, meu voto é 

contra o parecer e contra 
a aprovação das contas do 
ex-prefeito”, analisou o ve-
reador Jonathan Bonfante 
Moreira.

“Nós confiamos quando o 
ex-prefeito envio para essa 
Casa um superávit menti-
roso. Trabalhamos para se-
guir o que a Lei diz. Então, 
sigo a análise de que houve 
pedalada fiscal. Voto contra 
o parecer, contra a aprova-
ção das contas”, analisou o 
vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva.

“Voto pela rejeição das 
contas de 2018 do muni-
cípio de Iúna”, discursou 
o vereador Valci de Paula 
Montoni.  


