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NOTÍCIAS GERAL

PREFEITO WELINTON VIRGÍLIO PEREIRA TEM CONTAS
DE 2017 REJEITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITO JÁ HAVIA DIVULGADO QUE AS CONTAS HAVIAM SIDO APROVADAS, MAS VEREADOR DESMENTIU O
GESTOR DURANTE DISCURSO NA ÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA.
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O vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva desmentiu o prefeito Welinton Virgílio após o
gestor ter as suas contas, referente ao período de 2017, rejeitadas pelo Tribunal de Contas do
Espirito Santo. Durante discurso, na última sessão da Câmara, o vereador afirmou que o
prefeito já havia divulgado, em jornal, a aprovação das contas, mas parecer publicado no Diário
do TCEES no último dia 18 de maio de 2020 confirma a rejeição.
O Prefeito chegou a recorrer da decisão, mas teve a defesa rejeitada. Por último, entrou com
embargos de declaração que também foi julgado improcedente. A Segunda Câmara do
Tribunal de Contas do Espirito Santo analisou as contas de governo da Prefeitura Municipal de
Iúna, referente ao exercício financeiro de 2017, ratificando por unanimidade o parecer do Relator.
A relatoria do processo foi do conselheiro Domingos Augusto Taufner.
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O relator emitiu parecer prévio recomendando à Câmara de Vereadores de Iúna a rejeição
das contas da gestão de Welinton Virgilio 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 débitos 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 submetido à apreciação do Plenário do TCEES ? Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, para posterior encaminhamento a Câmara Municipal de Iúna,
visando o julgamento das contas relativas ao exercício financeiro de 2017 pelos Vereadores,
conforme dispõe a Constituição Federal.
O vereador Paulo Henrique conclui afirmando: ?Isso nos mostra que o prefeito não tem
capacidade para administrar, total incompetência. As contas que ele afirmou ter sido aprovadas é
uma verdadeira mentira?.
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