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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DO QUADRIÊNIO 2017/2020 

 

 
Presidente – Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 
Vice Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 
Secretário – Antônio Honório Peres Filho 
 
 
 
Aos 12 (doze) dias do mês de junho de 2019, às 20h horas, reuniram-se os 

vereadores da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus (MG), aberto os 

trabalhos, foi feita a verificação dos presentes e, havendo quórum mínimo legal, 

a senhora Presidente abriu os trabalhos dizendo “sob a proteção de Deus”, e 

declarou aberta a sessão. Em seguida determinou que o assessor legislativo 

fizesse a leitura da Ata da reunião anterior, sendo a 7ª Ordinária, que aconteceu 

no dia 22 de maio de 2019, a Presidente pediu para acrescentar algumas falas 

do vereador Welliton na referida Ata, o que foi atendido, após a Presidente 

solicitar a gravação da reunião onde consta as falas do vereador. Após ouvido o 

áudio, foi incluído as novas informações na referida ata. A Presidente colocou a 

ata em discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Também 

foi lido a Ata da 7ª Reunião Extraordinária, que aconteceu dia 22 de maio, sendo 

aprovada por unanimidade. A Presidente colocou em votação a Ata da 5ª 

Reunião Itinerante, que aconteceu no dia 05 de junho, no bairro Vargem da 

Penha, que depois de ouvido o plenário, foi aprovado por todos. Na sequência o 

assessor legislativo fez a leitura das correspondências recebidas pela secretaria 

da Casa. Já no Grande Expediente – Leitura das Proposições, a Presidente 

passou a palavra ao assessor jurídico para que fizesse a apresentação e leitura 

dos projetos, a saber: Projeto de Lei N. 27/2019 que “Dispõe sobre a criação e 

nomeação do Centro de Educação Infantil Municipal e dá outras providências” e 

o Projeto de Lei N. 28/2019 que “Dispõe sobre a nomeação de prédio público e 

dá outras providências”. Dando sequencia a reunião, a Presidente passou para a 

Ordem do Dia, votação do Requerimento N. 18, de autoria do Presidente da 

Comissão Processante 01/2019, vereador João Gabriel Dias Ribeiro, sendo 

aprovados por todos. Em seguida a Presidente colocou em votação e leitura do 
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parecer da comissão do Projeto de Lei 18/2019 que “Dispõe sobre as diretrizes 

para elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências”, que 

após ouvido o plenário, foi aprovado em unanimidade. Votação e leitura do 

parecer da comissão do Projeto de Lei 19/2019 que “Institui o Programa de 

Controle de Natalidade de Animais Domésticos no Município de Córrego do Bom 

Jesus e dá outras providências”, que após ouvido o plenário, foi aprovado por 

todos. Votação e leitura do parecer da comissão do Projeto de Lei N. 24/2019 

que “Altera o anexo I da Lei Municipal N. 822 de 04 de abril de 2002 e dá outras 

providências”, projeto aprovado e por fim votação e leitura do parecer da 

comissão do Projeto de Lei N. 26/2019 que “Autoriza o Poder Executivo a 

execução de serviços a título de incentivo, em terreno rural pertencente a 

empresa Lumar Plásticos LTDA e dá outras providências”, que após ouvido o 

plenário, foi aprovado por todos.  Já na Terceira Parte - Considerações Finais, 

a Presidente passou a palavra livre aos vereadores. O vereador Welliton 

Nazario disse “Destacar a questão deste processo que estão ocorrendo contra 

mim, da cassação e dos demais que estão por vir, pelo que vocês puderam 

assistir hoje aqui na reunião. Se quiser algum modelinho de pedido de cassação 

por falta de decoro pode pegar o que eu apresentei contra o senhor, vereador 

Dario. Não tem problema, vocês podem cassar, tenho mais 45 dias para me 

aturarem aqui dentro desta Casa e eu não tenho medo nenhum de sofrer 

processo de cassação, eu sei da minha índole e da índole da minha família. Não 

tenho em nenhum momento vontade de ter o prazer ou a confiança de ambos, 

para mim isso é irrelevante, são acusações ridículas que acontecem dentro 

desta Casa e não me deixam falar. Já era de se esperar, porque quando eu 

registrei minha candidatura a vereador, eu recebi 03 processos de impugnação e 

eu venci os 03. Tem mais um ano e meio ainda para o processo de cassação, 

não tenho nenhum medo quanto a isso. Eu poderia muito bem ter ajuizado um 

MS (Mandato de Segurança), mas vou dar o prazer para vocês me cassarem. 

Obrigado”. O vereador Antônio Honório disse “Gostaria de saber quem é o 

encarregado dos maquinários, porque começou ali nos Campos, perto do Pico 

da Raposa e foram até o Bar do Ni tampando a saída da água, agora não estão 

abrindo, agora estão tampando e eu não sei o que vai acontecer agora. Foi uma 

máquina lá e tampou tudo. Estão trabalhando ao contrário agora. Queria saber 
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quem era o encarregado da máquina, eu fui lá onde eles estavam e não achei. 

Gostaria de saber o porquê eles estão tampando as saídas de águas. O povo do 

bairro estão reclamando”. O vereador Dario disse “Respondendo ao vereador 

Welliton, quem está sendo cassado é você, quem está sendo acusado de falta 

de decoro é o senhor, cabe a esta Casa verificar os fatos. Quem fica falando que 

é advogado e não é, não sou eu. E outra coisa, usar crianças para vereador 

votar projetos, isso é um absurdo. Usar a madre, usar mentira contra a madre, 

contra as crianças, isso não condiz realmente com decorro parlamentar. Falar 

que estava em audiência pública, chega a ser até engraçado, onde o vereador 

não estava. Vamos ver até onde o senhor chega com essas mentiras, pensando 

que pode falar qualquer coisa na rede social, assim como vários outros vídeos 

que vamos levantar agora também, mostrando total cara de pau que você tem. 

Mas essa arrogância sua, o povo sabe, vereador, o povo já viu. Então penso que 

o senhor mude sua conduta, refaça essa cara que você tem de cara de pau e 

mostre uma atitude de homem, que condiz com a verdade, honestidade e com 

clareza”. A vereadora Vanilda disse “Gostaria de ressaltar que nós estamos 

apurando os fatos, quem insiste em falar em cassação é o senhor, vereador, nós 

estamos, por enquanto, apurando os fatos”. E por fim, nada mais havendo a se 

tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

sessão “sob a proteção de Deus”. Eu, Antônio Honório Peres Filho, secretário, 

mandei digitar e assino, juntamente com os nobres vereadores desta Augusta 

Casa de Leis.  

 

Antônio Honório Peres Filho  _________________________________________ 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão  ___________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca____________________________________________ 

 

Welliton Aparecido Nazário___________________________________________ 

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 



 
 

Página 4 de 4 
 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 


