
Contratação 12 profissionais 
deverão integrar as equipes 
do Cras e Creas em regime 
temporário. Pág. 3

Autismo Elaboração de projetos de Lei 
e eventos com o intuito de informar e 
orientar a população são algumas das 
iniciativas do Legislativo. Pág. 4

A Câmara de Iúna reprovou, 
por oito votos a três, as contas 
de 2017 do ex-prefeito Welin-
ton Virgílio Pereira, durante 
Sessão Ordinária do dia 15 de 
junho. Os parlamentares iden-
tificaram ações de ilegalidade 
cometidas na administração, 
como abertura de crédito su-
plementar sem autorização da 
Câmara; déficit financeiro em 
diversas fontes de recursos; 
inscrição de débitos a pagar 
não processados sem dispo-
nibilidade financeira suficien-
te e valores recebidos pela 
exploração de petróleo e gás 

Covid-19 Adultos a partir de 30 anos que 
tomaram a primeira dose de reforço há 
mais de quatro meses devem procurar 
uma unidade de saúde. Pág. 2

natural divergentes quanto ao 
resultado financeiro.

Os vereadores debateram 
intensamente em plenário 
sobre o projeto de Decreto 
Legislativo Nº 05/2022, refe-
rente ao exercício de 2017, 
do ex-gestor. A votação foi 
feita de forma nominal e cada 
vereador manifestou justifi-
cativa. 

Assim como ocorreu na análi-
se e reprovação das contas de 
2018 (leia mais ni texto abai-
xo), os parlamentares verifica-

Parlamentares analisam e 
rejeitam mais uma prestação 
de contas de ex-prefeito de Iúna 
Os parlamentares reprovaram as contas do ano de 2017 do ex-prefeito Welinton Virgílio Pereira, diante das ações de ilegalidade, como abertura de crédito suplementar 
sem autorização da Câmara; déficit financeiro, entre outras ações ilegais. Em fevereiro deste ano, o ex-gestor também teve as contas de 2018 rejeitadas pela Câmara

ram que houve as chamadas 
“pedaladas fiscais”, mesma 
ação que resultou no impea-
chment da ex-presidente do 
Brasil, Dilma Rousseff. Para 
os vereadores, um dos agra-
vantes foi a não solicitação do 
ex-prefeito Welinton Virgílio 
de autorização ao Poder Le-
gislativo para efetivar os lan-
çamentos de ajustes.  

A 14ª Sessão Ordinária, com 
as análises da prestação de 
contas, pode ser conferida 
por meio do portal da Câmara 
www.camaraiuna.es.gov.br.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE 2018 TAMBÉM 
REJEITADAS
O ex-prefeito Welinton Vir-
gílio também teve as contas 
de 2018 rejeitadas pelos ve-
readores em fevereiro deste, 
conforme decreto legislativo 
nº 01/2022. Na época os 
vereadores votaram pela re-
jeição por oito votos a dois. 
Entre as irregularidades 
apontadas pelos vereadores, 
as pedaladas fiscais foram, 
novamente, citadas como 

irregularidades que levaram 
a rejeição da prestação de 
contas de 2018.

Na ocasião, em sua defesa ao 
Tribunal de Contas do Espírito 
Santo, o ex-prefeito Welinton 
Virgílio alegou que houve 
equívoco da administração ao 
realizar abertura de crédito 
adicional e que foi efetuado 
lançamentos de ajustes de 
mais de R$ 1,1 milhão como 
se tivesse esse valor em ex-
cesso de arrecadação.
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em unidades de saúde e esco-
las, passando a ser recomenda-
do nos demais ambientes.

Em caso de suspeita ou sinto-
mas, procure sua unidade de 
saúde de referência para reali-
zar um teste ou dirija-se até a 
praça do Ginásio, no bairro Qui-
lombo, das 8h às 11h.
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Segunda dose 
de reforço contra 
a Covid-19 para 
adultos a partir 
de 30 anos já 
está disponível
Todos aqueles que já tomaram a primeira dose há mais de quatro meses 
devem procurar uma unidade de saúde para tomar a dose de reforço

Diante da alta no registros de 
contaminações pelo novo co-
ronavírus, as secretarias de 
saúde reforçam as campanhas 
de vacinação. Agora, adultos a 
partir de 30 anos que tomaram 
a primeira dose há mais de qua-
tro meses devem procurar uma 
unidade de saúde para adquirir 
a segunda dose.

As vacinas estão disponíveis no 
Posto Guanabara, no Posto Pe-
quiá e no Posto de Saúde do Pito. 

Em Iúna, conforme Boletim da 
Covid-19 divulgado no dia 21 
de junho, nas últimas 24h fo-
ram 115 notificações, com 44 
casos confirmados. O uso de 
máscaras volta a ser obrigatório 

Ação de combate 
à dengue deve ser 
intensificada
Nas últimas semanas, agentes de endemias aplicaram fumacê e 
realizaram ações de orientação à população, especialmente do 
Centro e no bairro Quilombo

Com objetivo de orientar a 
população e reduzir o nú-
mero de casos de dengue 
no município, algumas ações 
estão sendo intensificadas 
no Centro de Iúna e ainda no 
bairro Quilombo: os agentes 
de endemias utilizaram ne-
bulizadores para aplicar pro-
duto químico nas ruas e no 
entorno das casas.

As ações de bloqueio quími-
co atendem às exigências do 
Ministério da Saúde. O tra-
balho tem como objetivo ex-
terminar a população adulta 
do mosquito transmissor, 
além de vistoriar as residên-
cias eliminando quaisquer 
possíveis criadouros do mos-
quito e orientar a população 
sobre a forma adequada de 
combater os focos domici-

liares.

Além disso, ações educativas 
e de conscientização percor-
reram bairros e locais de 
grande movimentação para 
orientar a população sobre 
os perigos da doença e de 
combate ao Aedes Aegypti, 
o mosquito transmissor de 
arboviroses como a dengue, 
zika e chikungunya.

Atividades simples podem 
ser realizadas no cotidiano 
da população, como a uti-
lização de telas em portas 
e janelas das residências; 
vedar bem as caixas d’água; 
verificar se garrafas vazias 
estão de cabeça para baixo; 
varrer bem os quintais e co-
locar areia em pratinhos de 
plantas.



Os recursos aprovados serão destinados 
para investimentos em obras, aquisição de 
equipamentos e materiais diversos

Mais de R$ 16 milhões 
em abertura de crédito 
adicional são aprovados 
pela Câmara

Após análises e parecer favo-
rável das comissões e procu-
radoria da Casa de Leis, os ve-
readores de Iúna aprovaram 
mais dois projetos (Nº 23 e 
24/2022) de abertura de cré-
dito adicionais que somam o 
valor de R$16 milhões para 
investimentos em obras, aqui-
sição de equipamentos e ma-
teriais diversos. 

Os recursos são provenientes 
dos repasses do Fundo Esta-
dual de Desenvolvimento Mu-
nicipal, o Fundo Cidades.

Os créditos adicionais são au-
torizações de despesas que 
não estavam fixadas na Lei de 
Orçamento do ano vigente ou 
que foram fixadas em valor 
insuficiente pelo Poder Exe-
cutivo. 

Legislativo autoriza 
contratação temporária

Moção de Aplausos

Doze profissionais deverão integrar as equipes do Cras e Creas

Foi aprovado por nove vo-
tos a um, o projeto de Lei 
Nº 22/2022 que autoriza o 
Poder Executivo a contra-
tar até 12 profissionais para 
atender as necessidades 
temporárias da Secretaria 
Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social. 

As vagas são para os cargos 
de orientados sociais (5), as-
sistente social (1), psicólogo 

Os 11 vereadores da Casa 
de Leis aprovaram Voto de 
Aplausos pela conquista do 
título no concurso “Realeza 

(1), motorista (1) e digitador 
do Cadastro único (4), que 
atuarão nas equipes do Cras 
e Creas, na atuação junto ao 
“Programa Criança Feliz”, 
“Programa Incluir” e “Cadas-
tro único”.

De acordo com o projeto, 
a contratação depende de 
aprovação em processo sele-
tivo simplificado. A vigência 
dos contratos é de 12 meses.

O projeto de Lei Nº 23/2022, 
por exemplo, autoriza Poder 
Executivo abrir crédito adi-
cional suplementar no valor 
de R$ 14.340.966,67. Já o de 
Nº 24/2022 autoriza abertu-
ra de crédito no valor de R$ 
1.732.323,00 em recursos re-
ferente de Repasse do Fundo 
Cidades.

Em maio, os parlamentares 
também autorizaram a aber-
tura de crédito adicional de 
mais de R$ 13 milhões para 
custear despesas diversas. 
Entre outros fins, os recursos 
serão utilizados para cons-
trução de escola e de quadra 
esportiva em Santa Clara do 
Caparaó e de muro de arrimo 
no bairro Quilombo. Tais valo-
res são oriundos de recursos 
estaduais.

da Melhor Idade” de 2022, pro-
movido em Iúna para o senhor 
Cláudio Sebastião de Oliveira 
(Rei), senhora Ruth Mendes de 

Souza (Rainha), senhor José 
Barbosa (Príncipe) e senhora 
Rosa Helena Gonçalves Fer-
reira (Princesa).

junho de 2022



CARTEIRA DE 
IDENTIFICAÇÃO 
PROPORCIONARÁ 
BENEFÍCIOS
Em abril, os parlamentares 
de Iúna aprovaram por una-
nimidade o projeto de Lei 
nº 13/22 que cria a Carteira 
Municipal de Identificação 
para pessoas com Trans-
tornos do Espectro Autista 
(TEA) residentes no municí-
pio de Iúna. A proposta foi 

Iniciativas da Câmara promovem 
ações de conscientização sobre 
o autismo Elaboração de projetos de Lei e eventos com o intuito de informar e orientar a população são algumas 

das iniciativas do Legislativo. Atualmente, parlamentares analisam implementação da Semana Municipal 
de Conscientização sobre o Autismo no calendário oficial de atividades de Iúna

Os vereadores de Iúna ana-
lisam o projeto de Lei nº 
27/2022 que institui a Sema-
na Municipal de Conscientiza-
ção sobre o Autismo ao calen-
dário oficial de atividades de 
Iúna. A iniciativa tem como 
finalidade informar e orientar 
a população sobre o autismo, 
a importância do diagnóstico 
precoce, as formas de trata-
mento e os serviço de apoio 
disponíveis.

Trata-se de mais uma inicia-
tiva da Casa de Leis para pro-
mover o respeito ao cidadão 
portador do Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA). No mês 
de abril, os vereadores tam-

bém aprovaram o projeto de 
Lei que cria a Carteira Munici-
pal de Identificação do Autista 
(leia mais no texto abaixo). 
Ambos os projetos são de au-
toria do vereador Emmanuel 
Garcia de Amorim. 

Para promover a semana de 
conscientização, o Poder Exe-
cutivo poderá realizar con-
vênio com entidade gover-
namentais e parcerias com 
a sociedade civil organizada 
para promover campanhas, 
debates, seminários, capaci-
tação de profissionais entre 
outras ações que contribuam 
para a divulgação do Transtor-
no do Espectro Autista (TEA).

de autoria do vereador Emma-
nuel Garcia de Amorim.

“Nós temos uma Lei em vigor 
que inclui a pessoas com Trans-
tornos do Espectro Autista (TEA) 
beneficiárias pelo atendimento 
preferencial, mas que estão ten-
do dificuldade para terem seus 
diretos garantidos em estabe-
lecimentos públicos e privados, 
por causa da falta dessa identi-
ficação”, explicou o parlamentar.

A Carteira será gratuita, com 
validade de cinco anos, e deve-
rá ser expedida pela Secretaria 
Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social.

Para ter direito a Carteira, o in-
teressado ou seu representante 
legal deverá procurar a secreta-
ria com documentos e dados 
atualizados, como identidade, 
CPF, endereço residencial, te-
lefone para contato, laudo mé-

dico, entre outras informações.

O portador da carteira de identi-
ficação também poderá requerer 
um cartão de estacionamento 
exclusivo para pessoas com TEA.

PALESTRA 
E as ações já começaram. No 
dia 24 de junho, o auditório da 
Câmara foi palco para uma pa-
lestra sobre conscientização do 
autismo. O evento foi promovi-

do pela Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Es-
portes. 

A iniciativa reuniu profissio-
nais de saúde e famílias que 
lidam com a tarefa de edu-
car e cuidar de crianças au-
tistas para uma troca de ex-
periências e de orientações 
que possibilitaram caminhos 
para mais integração social e 
respeito à pessoas autistas.


