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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DO QUADRIÊNIO 2017/2020 

 

Sessão Especial de Julgamento  

Processo de Investigação 001/2019 

 

Presidente – Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

Vice Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 

Secretário – Antônio Honório Peres Filho 

 
 
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho de 2019, às 19h, reuniram-se os vereadores 

da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus (MG), em convocação extraordinária. 

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

legal, a senhora Presidente iniciou os trabalhos “sob a proteção de Deus”, declarando 

aberta a Sessão Especial de Julgamento do Processo de Investigação 001/2019, 

denúncia contra o vereador Welliton Aparecido Nazario. Iniciado os trabalhos a 

Presidente fez leitura de um trecho da bíblia. Na sequência, passou a palavra ao 

assessor jurídico para explicar aos vereadores e ao público presente o rito da reunião. 

O assessor jurídico explicou que estando o vereador, ora denúnciado, impedido de 

votar na presente sessão, foi convocado seu suplente, nos termos do Artigo 41 da Lei 

Orgânica Municipal, “Art. 41. Dar-se-á a convocação do suplente de Vereador nos casos 

de vaga, de licença e impedimento”. A Presidente convidou o 1º suplemente do Partido 

da República, senhor Luiz Gonzaga da Silva para ocupar seu lugar no Plenário. O rito 

da presente sessão de julgamento seguirá o determinado pelo Decreto Lei 201/67 

sendo o seguinte: leitura das peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelo 

denunciado; terminada a leitura, os vereadores que desejarem, poderão manifestar-se 

verbalmente, pelo tempo máximo de quinze minutos cada um; encerrada a 

manifestação verbal dos vereadores, o denunciado terá o prazo máximo de 02 (duas) 

horas para produzir sua defesa oral; concluída a defesa, será feita a votação pelo 

Plenário da Câmara. Com essas informações proferidas pelo assessor jurídico, a 

senhora Presidente pediu que fosse feita a leitura do parecer da Comissão, o que foi 

prontamente atendido pelo Jurídico. Após a leitura e seguindo o protocolo, a senhora 

presidente passou a palavra aos vereadores pelo prazo máximo de 15 (quinze) minutos, 

sendo apenas o vereador Dário Ribeiro da Fonseca a fez o uso da palavra. Dário 
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cumprimentou a todos e disse que “Não se pode negar que os atos cometidos pelo 

vereador hoje, réu, não condiz com a dignidade do cargo, pois os dados relatados 

nesse processo caracterizam a falta de idoneidade e de compromisso com ética e com 

moral, por termos percepção das vantagens financeiras recebidas indevidamente, 

decorrente de estar eleito vereador já diplomado e após empossado continuando a 

receber e atuar e dando continuidade as defesas e recebimentos dos atos feitos sendo 

de forma imoral faltando com a ética parlamentar, caracterizando uma falta de verdade 

com a população e com tudo com a transparência nele creditada. Além disto, 

vereadores, a legitimidade do mandato fica prejudicada, pois neste caso não vale o 

argumento de que os eleitores perdoaram os atos anteriores. Pelo contrário, se os 

eleitores tivessem conhecimento dos fatos, talvez não votassem no candidato com tal 

passado. Com isto, a ideia de restringir a obrigação de decoro a partir da posse fica 

fragilizada, pois temos prova suficiente que ele continuou recebendo. Mesmo tendo 

ainda a tese de que a possibilidade de punição por falta de decoro pode retroagir à data 

da diplomação. O que pode permitir a responsabilização do vereador, tem nesses autos 

provas suficientes em que ele continuou a receber indevidamente após a posse do 

mandato. Pergunto aos senhores, numa extensão de tal entendimento, pode-se indagar 

por que não retroagir a obrigação de decoro à data da eleição. Ou o eleito, ainda não 

diplomado ou empossado, ele não tem o dever de decoro? Por isto, sabemos que 

temos que punir o vereador pela perda de seu mandato por falta de decoro, porque o 

parlamentar recebeu em razão do cargo a assumir e após assumido, continuando a ter 

vantagens indevidas. O que, por si só, deve caracterizar falta de decoro. Então 

senhoras e senhores têm argumentos e provas suficientes para nos convencermos e de 

nos dar tranquilidade de votar a favor da verdade da moral e da ética daqueles cidadãos 

que se sentiram prejudicados pelo réu”. Dando sequência a sessão especial, a senhora 

Presidente passou a palavra ao denunciado para proferir sua defesa pelo tempo 

máximo de 02 (duas) horas. O vereador Welliton Aparecido Nazario ocupou a Tribuna e 

disse: “Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar meus nobres colegas 

vereadores, em nome da presidência desta casa. Ao vereador Luizinho, que hoje ocupa 

meu lugar como vereador para votar neste procedimento de cassação. O senhor sabe 

do carinho que eu tenho pelo senhor e é uma honra ter o senhor hoje aqui presente. Eu 

gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui hoje presente, a população do 

Córrego, em especial a prefeita de Córrego do Bom Jesus, no qual eu estendo o 

cumprimento a todos os demais; também o pessoal da Direita Minas, que é um grupo 

político de Cambuí, bem atuante na cidade de Cambuí e Córrego do Bom Jesus. Não 

vou me estender aqui, agradecer vocês, que tive a notícia através da prefeita que o 
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Cabo Junior vai destinar uma emenda para o Córrego do Bom Jesus, no valor de 100 

mil reais. Gostaria de agradecer a todos, tá bom. E a todos os meus familiares que aqui 

hoje estão presentes. Bom, antes de entrar no mérito da presente denúncia, eu gostaria 

que constasse em ata, senhora presidente, algumas questões. Pois bem. Que a 

denúncia foi recebida no dia 26/02 e lida no dia 27/02, sem a convocação do suplente 

do vereador para a votação, que é o art. 5º, inciso I, do Decreto Lei 201/67. Que o 

denunciado foi citado pessoalmente para a oitiva do denunciante, no dia 17/04/2019, ou 

seja, no mesmo dia da oitiva. Folhas 24 dos autos, art. 5º, inciso IV, do Decreto Lei 

201/67. Que o denunciado não foi intimado pessoalmente da diligência feita junto a 

Prefeitura Municipal, ocorrida no dia 24/06, às folhas 62, dos autos, conforme preconiza 

o art. 5º,, inciso IV, do Decreto Lei 201/67. Que findou o prazo do presente processo 

parlamentar, no dia 10/07/19, e prorrogou-se o prazo no dia 12/07/2019, na sessão 

ordinária. Como um ato posterior, de um processo já decaído, pelo lapso temporal, pode 

ser validado? Art. 5º, inciso VII, do Decreto Lei 201/67. A impossibilidade, senhora 

presidente, da convocação do suplente para sessão de julgamento, conforme foi 

requerido à peça dos autos, que não tenho acesso ao número, mas também conforme a 

decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no agravo de instrumento AG 

4770-RN-2006-0047707. Hoje, o suplente do vereador, que é a pessoa terceira 

interessada nesta cassação, tendo em vista caso haja a votação pela denúncia, o 

mesmo irá usufruir do cargo como vereador. Também gostaria de ressaltar, e gostaria 

que o secretário da Casa trouxesse até este vereador, a cópia do parecer final deste 

processo parlamentar, porque este denunciado não foi intimado do parecer final do 

processo parlamentar, conforme o art. 5º, inciso IV, do Decreto Lei 201/67. Pois bem, 

diante destas ‘nuancias’ singelas, vemos o quão kafkiano que este processo se 

encontra, sendo ‘corrobado’ de nulidades desde a sua propositura. Na própria fala do 

vereador Dario, o mesmo vai lá e ressalta que o vereador tem que cumprir com o 

decoro desde a posse. Fiquei até feliz, porque acho que ele leu o Regimento Interno da 

Casa. Pois bem, senhores vereadores, gostaria de ressaltar para vocês, que hoje vocês 

estão, aqui nesta Casa, não como vereadores. Vocês estão nesta Casa, hoje, 

incumbidos como juízes, como magistrados, pois vocês não estão votando nenhum 

projeto de lei, vocês estão julgando uma pessoa. Hoje vocês são os juízes nesta sessão 

de julgamento. Compete a vocês definir o futuro deste vereador e de 174 munícipes que 

acreditaram no voto nele. Compete a vocês, juízes da causa, votar a favor ou contra, 

pois o voto é muito importante na democracia. O voto foi algo, uma luta para trazer ao 

nosso país, e o voto é um ato de cidadania. Vocês, hoje, vão estar decidindo, reitero, o 

futuro de 174 votos desta cidade, que compromete 9% da votação. Eu não me eximo, 
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em nenhum momento, deste procedimento, pois o mesmo, desde seu nascituro, a 

decisão de cada um de vocês, tendo em vista todo o aparato, toda a pressão política 

feita contra cada um aqui, vocês tem o voto de vocês. Isso a gente já sabe. Eu estou 

com a consciência bem tranquila. E não saio daqui com desgosto de nenhum vereador 

caso vocês votem pela procedência da denúncia. Porém, vereador, uma palavra tão 

falada hoje, cumpre a mim, aqui, destacar a etmologia da palavra vereador. Talvez 

poucos saibam. Vereador vem de vereia, forma popular do latim, vereda, que deriva de 

veredus, cavalo de posta. O vereador seria, pois, o homem bom, encarregado de zelar 

pelo estado dos caminhos, vereias da comunidade (...). Essas funções seriam, pela sua 

própria natureza, a posse de cavalos para os percursos. Cavalos que os mais 

abastados dos homens bons tinham de possuir. Por razões de ordem política-militar, 

essa hipótese obtém reforço no simultâneo e paralelo costume de reservar aos 

possuidores de cavalos o governo das cidades ‘castalanhas’. Toda via, a mesma 

palavra originária, vereda, vereia, por uma outra via da evolução semântica, viria, afinal, 

a confluir nos termos verear, vereamento, vereação e, por fim, vereador. Ora, segundo o 

viterbo, verear é sinônimo de usar de vereação, governar. É vereado, traduzia-se por 

administrado ou administrado com retidão e justiça e utilidade pública. Numa 

convergência de significados, poderíamos, então, aceitar que aqueles homens bons, 

que por motivo de suas riquezas tinham cavalos, seriam, afinal, os mais aptos e 

melhores para exercerem a administração consilia, dos conselheiros, encaminhando 

retamente os homens no sentido do bem público. Ou seja, vereador era o homem bom 

que possuía riqueza e que tinha cavalo para andar. E quem está sendo julgado aqui 

hoje? (inaudível) O homem que não tem cavalo. O homem, aqui vereador, que saiu 

nessas ruas do Córrego do Bom Jesus, juntamente com seus familiares, a pé para pedir 

voto. O homem, que aqui não tem histórico familiar nenhum de político desta cidade. O 

homem que é o primeiro político de sua família. É esse homem, hoje, que está sendo 

julgado aqui. É o homem que não tem, na sua família, pai, mãe, tio ou tia denunciado 

por compra de votos. Pode ter sido absolvido, mas foi denunciado e ficou preso durante 

as eleições. Vou tranquilo, sabendo do meu caminho, pois não tenho nada que 

corrobore meu passado e, agora, o meu presente, e nem dos meus familiares. Agora a 

pergunta que eu faço a vocês juízes desta causa e não vereadores, qual foi o crime que 

eu cometi? Foram lidas “o senhor me permite saber quantas laudas que tem esse 

processo?” foram lidas cerca de 72 páginas do processo e a simples pergunta é qual foi 

o crime que eu cometi? Por que senhores vereadores sendo bem sincero pra vocês, se 

vocês apontarem aqui pra mim, com jurisprudência, com decisões falando o Weliton 

cometeu tal crime, conforme entendimento do STF do STJ, eu apresento, vocês não 
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precisam me caçar eu apresento a vocês a minha carta de renúncia como vereador eu 

saio como vereador, eu não preciso que vocês me cacem, se vocês apresentarem qual  

foi o crime que eu cometi? Esta aqui minha carta de renuncia assinada com a data de 

hoje, vou ler pra vocês se vocês quiserem, esta aqui só me tragam qual foi o crime que 

eu cometi com jurisprudência embasando, que eu renuncio como vereador, e vocês não 

precisam me cassar, não precisam formar este circo, pra me tirarem do cargo, no qual 

eu fui eleito, de forma democrática. Conforme o próprio vereador Dario em sua fala 

mencionou, ressalto que, como eu disse, fiquei extremamente feliz, com a fala dele, 

dizendo a respeito da vedação  do vereador, pois mostra que o mesmo leu o regimento 

interno ao menos uma vez desde quando tomou posse. Pois bem o regimento interno 

da nossa casa, ele reflete, diz o seguinte: Artigo 70 é vedado ao vereador, “ isso estou 

fazendo um paralelo se eu Weliton  tivesse assinado, as defesas administrativas, 

patrocinando contra o município, certo?  Eu estou fazendo um paralelo” é vedado ao 

vereador,  artigo 70 é vedado ao vereador, inciso 2°, dede a posse, alínea D: patrocinar 

causa junto ao município desde a posse, patrocinar, causa junto ao município, em que 

seja interessado em qualquer das entidades, em que se refere à alínea A, do inciso 1° 

desde artigo. Senhores vereadores, senhores juízes desta causa, se este vereador 

tivesse patrocinado, no ano que foi 2016, dezembro de 2016, ele não perderia seu 

mandato, porque não é vedado, conforme o regimento interno, e o que que acontece, 

compete à presidência desta casa, que ao meu ver, tem interesse, maculo na minha 

cassação, tendo em vista que me foi passado, que na reunião da comissão 

processante, do parecer, a mesma ficou, o próprio vereador João Gabriel disse, que a 

mesma ficou insistindo, “olha, mas o recibo, fala que é foi em 2017, que não sei o que”  

o ato foi em 2016, só que a própria presidente deixa ela de cumprir, a própria Lei 

orgânica, porque a lei orgânica do Município, que é a lei maior, da nossa casa no artigo 

33 ele ressalta:  dentre outras atribuições compete ao presidente da Câmara, inciso 3° 

interpretar e fazer cumprir o regimento interno, a senhora não esta cumprindo com 

regimento interno, sendo que o artigo 67 do regimento interno, fala da questão da 

posse. Bom, digníssimos juízes desta causa, aqui comigo eu tenho, 64 páginas do 

processo, é, nelas bem, vou tentar ser sucinto, vocês me desculpem, mas na denúncia, 

o próprio denunciante, que hoje não esta presente, não sei se tem algum familiar dele 

aqui, acho que não, o próprio denunciante ele vem e fala: “ – Fui então procurado pelo 

senhor Weliton Nazário” tudo bem, ai, na sua oitiva o mesmo ressalta; Perguntou a ele 

se ele levou os documentos na casa do denunciado, o mesmo respondeu que não, mas 

que falaram com ele que o Welliton estava fazendo as defesas, e depois ele, procuro o 

Welliton na sua casa, pedindo para que fizesse, a defesa que foi cobrado o valor de R$ 
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600,00, ou eu procurei o senhor José Laurindo, ou ele me procurou, as 2 coisas não dá, 

ou uma ou outra, eu  não sei quem escreve isso daqui pra ele, mas quem escreveu, 

escreveu muito mal, muito mal, pois bem, sem contar que o mesmo nem juntou o 

recibo, ele deixou, nem juntou os recibos, foi pescar, tudo bem! Ai o mesmo em sua 

denúncia fala que não foi apresentado a defesa administrativa, pelo vereador Welliton, 

só, que, o mesmo na sua denúncia, mal instruído, juntou o parecer jurídico da 

procuradora na época, no qual, o parecer jurídico, estava anulando a cobrança,  tendo 

em vista a defesa administrativa, como que não foi apresentado a defesa administrativa, 

e a advogada a época do município anulou a cobrança dele? Não da pra entender, sem 

contar, que o parecer acatou a defesa administrativa, e como ressaltado não começo, a 

denúncia foi recebida e lida nesta casa em 24 horas, que vai em desacordo ao 

regimento interno da nossa casa,  isso é um absurdo, e vai em desacordo ao decreto lei 

201/67 no qual pra leitura da denúncia, o suplente do vereador denunciado deveria ter 

sido convocado, pra votar da denúncia, por que seu Luizinho, ressalto isso, porque o 

senhor iria conhecer do processo, desde o começo, o senhor conheceu do processo o 

dia em que o senhor foi convocado, o senhor conheceu do processo agora o senhor 

não sabe, do processo do começo  ao fim , aqui só foi lido o relatório, o parecer final da 

comissão, é eu que estou entrando nas nuances do processo, porque o senhor só 

conhece o processo faz menos de 72 horas, o senhor, por respeito ao senhor, se eu me 

colocasse no lugar do senhor, eu nem votaria, porque eu não tenho obrigação, porque 

isso é um desrespeito como senhor, um desrespeito comigo, e um desrespeito pra 

todos aqui presente, se eu fosse o senhor nem votaria, porque o senhor não conhece o 

procedimento, isso por respeito, ao senhor, a eu que estou sendo denunciado, e a 174, 

173 pessoas né, porque eu também votei em min, a 173 pessoas  que votaram em min, 

pense! Pois bem, quando analisamos todos os artigos no qual mencionei, vou ler alguns 

aqui do decreto lei 201, senhor Luizinho pela ânsia de votar a denúncia, contra este 

vereador, a presidente não cumpriu a lei, porque artigo 5° ‘o processo de cassação do 

mandato do prefeito pela câmara por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá 

ao seguinte rito, e outro for estabelecido pela legislação do estado respectivo’, só pra 

mencionar que o artigo 5° fala: a respeito do mandato do prefeito, mas tem o artigo 7° 

que fala que obedece ao artigo 5°. Pois bem, inciso 3°, recebendo o processo, o 

presidente da comissão, iniciará os trabalhos, dentro de 5 dias; Inciso 2° perdão, 

equivoquei, desde a posse da denúncia, o presidente da câmara, na primeira cessão 

determinará sobre a leitura e consultara a câmara sobre o seu recebimento, decidido o 

recebimento, pelo voto da maioria, dos presente na mesma sessão, consultará a 

câmara, tudo bem, inciso 1°  denúncia inscrita por infração poderá ser feita por qualquer 
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eleitor, com exposição dos fatos e indicação das provas, se o denunciante for vereador 

ficará impedido de votar, sobre a denúncia  e de integrar a comissão processante, 

podendo toda via todos os atos, praticar todos os atos de acuação, se o denunciante for 

presidente da Câmara passará a presidente  ao substituto legal, que não é o caso, para 

ops atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de 

julgamento, será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não 

poderá integrar a comissão processante, ou seja senhor Luizinho o senhor deveria ser 

convocado no dia que esta denúncia foi lida, nem que fosse 2 horas antes da denúncia, 

mas o senhor teria conhecimento da denúncia do começo ao fim, o senhor saberia 

deste processo que estava correndo, e não em menos de 72 horas, sem conhecer os 

autos, eu é, eu, vou, eu peço que os senhor me indique uma folha do processo, e fale 

que, oque que o senhor viu, falando assim olha eu conheço, a denúncia foi disso, disso, 

disso, em folhas tais esta isso, tenho certeza que o senhor não conhece, porque não 

daria tempo em menos de 72 horas, até mesmo porque os autos não foram 

encaminhados para o senhor, só se algum terceiro enviou cópia, mas eu tenho certeza, 

que os autos não foram encaminhados pro senhor, e o senhor não tem, é um 

desrespeito com o senhor e a 173 eleitores que votaram em min, a presença sua hoje, 

pra votar algo que o senhor não tem conhecimento. E, população aqui presente, hoje, e 

nobres juízes desta causa, é, ainda não sei o resultado deste procedimento, porém por 

ventura se der procedência nesta denúncia eu tenho a honra de se caso sair desta 

casa, sair de cabeça erguida, porque, porque dentre todos os vereadores aqui presente, 

o único que conseguiu emenda parlamentar, juntamente, o único não me perdoem, 

juntamente como Dorival, o vereador João Gabriel e a prefeita, conseguimos mis de 4 

milhões de reais, pro município de Córrego Do Bom Jesus, essa viatura que hoje  esta 

ali na porta, não sei se é a palio weekend, é a palio weekend, foi eu que consegui 

através de emenda parlamentar, do deputado Dario, Deputado Dalmo, perdão o Dario 

ainda não é deputado, e também hoje nossa escola estadual, tem em todas as salas 

retro projetores que foi através de emenda parlamentar no qual eu consegui, então, saio 

com a cabeça tranquila  e a consciência tranquila, sabendo que não pratiquei nenhum 

ato improbo, sabendo que este processo, procedimento, nasceu caiado, a votação de 

cada um vocês pelo sim o pelo não, que vocês não estão votando pelo coração de 

vocês, ou vocês não estão votando pelo que acham, vocês estão votando pelo, a 

pressão que vocês sofreram, isso eu sei e conforme a lei orgânica do município me 

protege, eu não sou obrigado a testemunhar das coisas nas quais eu fico sabendo, 

porque artigo 37 da lei orgânica, os vereadores são invioláveis, no exercício do 

mandato, e na circunscrição do município, por suas opiniões palavras e votos, os 
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vereadores paragrafo 1°, os vereadores não serão obrigados, a testemunhar, sobre 

informações recebidas ou prestadas, em razão do exercício do mandato, nem sobre as 

pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações, pois bem, digníssimos 

senhores vereadores, juízes desta causa, é, eu, enquanto minha carreira política, desde 

o dia de hoje, foi a mesma data do dia 25/07 em 2016, eu fui eleito pela convenção para 

ser candidato a vereador, e desde 2016 quando eu fui eleito pela convenção, para 

participar das eleições, eu não tenho se quer um fiapo, que ao se puxar ache algo, 

contra min, disso vocês podem ter certeza, podem vasculhar isso aqui não é crime, eu 

já falei pra todos, falem qual crime que é, que eu renuncio, vocês não precisam me 

cassar, fala qual crime? Me dá argumentos que eu renuncio, e outra coisa, pra falar, ler 

aliás, não tem certeza das palavras que estão lendo, porque vocês viram o vereador 

Dario gaguejou, tem que ter firmeza, do que falar, tem que acreditar no que fala, e não 

acredita, provem qual o crime cometi, que eu renuncio, mostra pra min com decisões, 

olha o Welliton o vereador Welliton não pode, tendo em vista a decisão tal, eu renuncio, 

renuncio, não precisa, esse circo, todo, aqui. Pois bem, luta por mutantes, falando da 

questão desde a época no qual eu fui eleito na convenção pra ser candidato a vereador, 

e que não possuo nada contra minha pessoa nem contra meus familiares, é, eu sei, 

quem tinha esse recibo e que procurou todo esse procedimento, que foi feito, aqui nesta 

casa, eu sei a pessoa que fez isso eu sei o vereador que fez isso, eu tenho certeza com 

convicção, e a lei me permite eu não falar quem é, olha que bacana, eu sei quem fez, 

essa pessoa hoje vai me julgar, esse processo já nasceu falho, ela correu atrás, e pediu 

pra outra pessoa, porque ELA,: -Foi a senhora, presidente! Correu atrás, e pediu pra 

outra pessoa assinar, e processo hoje, calhou ao meu julgamento, porém senhora 

presidente, posso falar, que hoje aqui eu procurei juntamente ao cartório eleitoral do 

nosso município, algumas questões, aqui esta a certidão do meu comparecimento ao 

cartório eleitoral do município, da comarca no caso, de Cambuí da zona eleitoral, e, por 

incrível que pareça eu achei no endereço da residência da senhora, um 3° que não é 

residente da casa da senhora, cadastrado como eleitor e transferido o voto dele em abril 

de 2016, que estranho, hoje estou sendo julgado, pelos lobos, eu não transferi se quer 1 

título, que não é da minha índole, não foi assim que eu fui criado, isso certamente, se 

algum vereador aqui, quiser efetuar a denúncia, óbvio, fique a vontade, porque a gente 

só pode ver, eu tenho o número do edital, eu só posso ver, eu não posso tirar cópias  ou 

foto do edital,  mas eu tenho, a data eu sei, porque vi com os meus olhos que a terra há 

de comer, nome de pessoas, que não residem conforme o relatório de IPTU que o 

município possui, não residem na casa da senhora presidente, e foi, transferido o voto, 

nas eleições de 2016, porém eu já saio em sua defesa, isso não cumpre a câmara 
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julgar, mas investigar sim! Como foi feito no meu caso, no começo todos falaram não 

cumpre a câmara julgar, mas cumpre a câmara investigar, mas hoje estão julgando, é 

incrível, e também eu recebi de um terceiro pelo WhatsApp, isso a tempos já, uma 

pessoa que queria denunciar a vossa senhoria, e, eu não corri atrás a respeito disso, e 

voltando aos autos, senhora presidente, é, eu, ressalto, não tenho nada que me 

comprometa, não tenho nada que vocês possam falar o Welliton cometeu esse crime, 

posso sair daqui hoje pela procedência da denúncia, mas saio de cabeça erguida, 

vocês podem ter certeza, em nenhum momento eu vou abaixar a cabeça, ate porque é, 

por incrível que pareça em 25/07/2016, quando eu fui eleito pela convenção, a participar 

da campanha eleitoral, eu disse a seguinte frase: “E entre tantas derrotas eu acabei me 

tornando uma rocha firme e inabalável, de tanto tentarem me derrubar eu acabei 

aprendendo a me equilibrar na corda bamba, de forma que nem a maior ventania me 

derruba mais ”. Não é este procedimento que vai me derrubar, vocês podem ter certeza, 

não vai ser mais outro, mais outro, mais outro, vocês podem ter certeza, falta 1 ano e 

meio, pra acabar este mandato, e neste 1 ano e meio, se vocês juízes desta causa me 

deixarem ficar aqui, como vereador, vocês vão ter, como sempre um vereador 

participativo, e buscando melhor para os munícipes desta casa, aliás, algo que eu tenho 

comigo muito, é a humildade, eu sei, eu assumo meus erros, do começo do mandato, 

as vezes eu me equivoquei muito, em algumas palavras, porém ofender alguém 

pessoalmente, a pessoa tal jamais, mas eu reconheço que em alguns momentos, eu me 

exaltei, isso eu falo sem vergonha alguma, porém ofender a pessoa, a pessoa não, aqui 

a gente diverge ideias, sentado nesta mesa, e não ofender as pessoas, eu assumo, que 

diversas vezes eu errei, como todos aqui já erraram, na vida, e eu ressalto que a única 

questão, a única coisa que nos  temos hoje, é a palavra, quando se fala algo a gente 

tem que sustentar, devido a pressão que acontece,  nesta casa, as pessoas não 

sustentam as palavras, eu sei o quanto vocês vereadores são pressionados, por 

caciques, por coronéis, que querem deter o poder, isso se chama coronelismo, vocês 

são pressionados, então eu termino minha sustentação oral, sabendo da possibilidade 

deste resultado, falando que eu tenho certeza, que eu não cometi crime algum, e se me 

provarem eu renuncio, alias não precisava ter esse procedimento, que eu certamente 

iria renunciar meu cargo, e responder pelos meus atos que pratiquei, óbvio, não 

renunciar e pronto acabou, mais competem a vocês agora, vereador João Gabriel, 

Vereadora Cida, vereador Serginho, Vereador Antônio Honório, Vereadora Vanilda, 

Vereador Dario que já adiantou o voto, Vereador Luizinho, Vereador José do Carmo e 

Vereador Dorival, a decidirem o futuro deste vereador e de 173 votos, talvez mostrar pra 

população  do Córrego que esses vereadores aqui hoje presente, não são dignos de 
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estarem sentados, pois talvez a pessoa que vocês votaram, se eles tiverem na próximas  

eleições, eles podem derrubar, então, saio de cabeça erguida, e falo, que na política e 

na vida a ignorância, não é uma virtude, não é legal não saber do que você esta 

falando, como, a não, mas foi em 2017, pode esse aqui dá, o ato foi em 2016, 

regimento interno, decreto lei, lei orgânica, a legislação esta ao meu favor, agora 

competem a vocês analisarem, se estou correto, ou não, o jogo esta com vocês. Muito 

obrigado, eu agradeço pela atenção que foi dispensada a min, e a todos aqui hoje que 

vieram, presente, e saio, vocês podem ter a certeza, absoluta, com nenhum receio, de 

que pratiquei ato improbo, e sabendo que a votação de cada um será política, muito 

obrigado”. Feita a defesa pelo denunciado, a Presidente fez a leitura da conclusão do 

relatório final da Comissão de Investigação 001/2019, que “Por dois votos contra um, o 

referido parecer da Comissão decidiu pela improcedência da acusação e 

consequentemente pelo seu arquivamento”. A Presidente, conforme o relatório final da 

Comissão explicou: “Os vereadores deverão responder a seguinte pergunta: O 

vereador Welliton Aparecido Nazario, procedeu de modo incompatível com a 

dignidade e o decoro? Conforme inciso II do artigo 7º do Decreto Lei N. 201/67”. A 

presidente ainda explicou que se os vereadores responderem SIM, estarão votando 

pela procedência da acusação e contra o parecer da Comissão. Se os vereadores 

responderem NÃO, estarão votando pela improcedência da acusação e a favor do 

parecer da Comissão, e consequentemente para o arquivamento do processo. Após 

explicações, a Presidente iniciou a votação nominal obtendo o seguinte resultado: 07 

(sete) vereadores votaram pelo SIM, pela procedência da acusação, sendo eles: 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes, José do Carmo dos Santos, Luiz Gonzaga da 

Silva, Maria Aparecida Venâncio Luis, Antônio Honório Peres Filho, Dario Ribeiro da 

Fonseca e Vanilda Aparecida Fonseca Galvão; 02 (dois) vereadores votaram pelo NÃO, 

ou seja, pela improcedência da acusação, sendo eles os vereadores João Gabriel Dias 

Ribeiro e Dorival Donizeti Duarte. Conforme o mapa de votação, o resultado final foi 07 

votos a 02. O resultado foi proclamado imediatamente pela Presidente, às 20h22 min. 

Com o resultado a Presidente determinou a expedição do competente Decreto 

Legislativo, cuja cópia juntamente com o resultado da presente sessão seja informado à 

Justiça Eleitoral. Nada mais havendo a se tratar, a presidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a sessão “sob a proteção de Deus”. E pra constar, Eu, 

Antônio Honório Peres Filho, secretário, mandei digitar e assino, juntamente com os 

nobres vereadores desta Augusta Casa de Leis.  

 

Antônio Honório Peres Filho  _________________________________________ 
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Vanilda Aparecida Fonseca Galvão  ___________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca____________________________________________ 

Welliton Aparecido Nazário___________________________________________ 

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 

Luiz Gonzaga da Silva_______________________________________________ 


