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PAUTA DA 6ª REUNIÃO DA CPI DA ROTATÓRIA, DA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 38ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 30 DE 
JANEIRO DE 2020, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MUZAMBINHO. 

 

 
Roberto Teodoro: Bom dia a todos. Com base no artigo 64, §7º do Regimento 
Interno desta Casa, e estando presentes os membros da CPI da Rotatória, criada 
pela apresentação do requerimento nº 142/2019 do Vereador José Maria Dias que 
foi aprovado na 37ª Reunião Ordinária, no dia 2 de dezembro de 2019 e 
transformado no Decreto Legislativo nº 9/2019, declaro aberta a presente reunião, 
dentro da 1ª Fase do Plano de Trabalho desta Comissão.  

Passaremos agora, à verificação do quórum:  

- Vereador Carlos Herbert Salomão 
- Vereador Fernando Lucrécio Coluce 
- Vereador Jota Maria Dias 
- Vereador Mário Donizetti Menezes 
- Vereador Roberto Teodoro 
 

LEITURA E DISCUSSÃO DA ATA ANTERIOR 
 

Presidente: Submeto aos membros, a dispensa da leitura da ata da 5ª Reunião da CPI 
da Rotatória, realizada no dia 20 de janeiro de 2020, pois esta já foi distribuída aos 
membros para leitura. Os Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e 
os que forem contrários que se manifestem. 

Presidente: Aprovada a dispensa 
Presidente: Coloco a ata da 5ª Reunião da CPI da Rotatória em votação. Os 
membros que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem 
contrários que se manifestem. 

Presidente: Considero a ata aprovada por unanimidade.  

Se houver emendas - Considero a ata aprovada com emenda(s)  

 OBS. Se houver votos contrários: Considero a ata aprovada (rejeitada), 
por.............votos favoráveis ...............contrários...........abstenção (ções). 
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OITIVA 
 

Presidente: Passaremos agora, à oitiva das testemunhas, o Senhor Jorge Luís 
de Oliveira e o Senhor Jair da Silva Sobrinho. Peço aos membros que respeitem 
a vez dos pares de fazerem as perguntas, uma vez que todos terão a oportunidade 
de realizá-las, respeitando ordem alfabética. Apartes e intervenções não serão 
permitidos, e não serão tolerados, quaisquer formas de desrespeito ou violência.  

Convido o Senhor Jorge Luís de Oliveira, na condição de testemunha, para que 
ocupe o lugar reservado. 
 
Bom dia, Senhor Jorge Luís de Oliveira. Conforme Decreto Legislativo nº 9/2019, 
esta comissão parlamentar de inquérito tem a finalidade de apurar danos e 
irregularidades da construção da rotatória da Avenida Frei Florentino e da 
elevação da Rua Capitão Heliodoro Mariano. Ressalto que o senhor tem o 
compromisso conosco, de dizer somente a verdade, pois tudo o que for dito será 
de ampla importância para a concretização desta investigação.  
 
- Passo a palavra ao membro Carlos Herbert Salomão, para que faça suas 
indagações ao depoente, se assim desejar.  
 
- Passo a palavra ao relator Fernando Lucrécio Coluce, para que faça suas 
indagações ao depoente, se assim desejar. 
 
- Passo a palavra ao membro Jota Maria Dias, para que faça suas indagações ao 
depoente, se assim desejar.  
 
- Passo a palavra ao membro Dr. Mário Menezes, para que faça suas indagações 
ao depoente, se assim desejar.  
 
(Após a oitiva, agradecer a testemunha e dispensá-la).  
 
Segunda testemunha:  
 
Convido o Senhor Jair da Silva Sobrinho, na condição de testemunha, para que 
ocupe o lugar reservado.  
 
Bom dia, Senhor Jair. Conforme Decreto Legislativo nº 9/2019, esta comissão 
parlamentar de inquérito tem a finalidade de apurar danos e irregularidades da 
construção da rotatória da Avenida Frei Florentino e da elevação da Rua Capitão 
Heliodoro Mariano. Ressalto que o senhor tem o compromisso conosco, de dizer 
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somente a verdade, pois tudo o que for dito será de ampla importância para a 
concretização desta investigação.  
 
- Passo a palavra ao membro Carlos Herbert Salomão, para que faça suas 
indagações ao depoente, se assim desejar.  
 
- Passo a palavra ao relator Fernando Lucrécio Coluce, para que faça suas 
indagações ao depoente, se assim desejar. 
 
- Passo a palavra ao membro Jota Maria Dias, para que faça suas indagações ao 
depoente, se assim desejar.  
 
- Passo a palavra ao membro Dr. Mário Menezes, para que faça suas indagações 
ao depoente, se assim desejar. 
 
(Após a oitiva, agradecer a testemunha e dispensá-la). 
 

ASSUNTOS RELATIVOS Á PRÓXIMA REUNIÃO 
 

Presidente: A próxima reunião desta comissão realizar-se-á no dia 5 de fevereiro 
deste ano, daremos início à 2ª Fase desta investigação com fim de ouvirmos   
testemunhas técnicas, começando pelo Senhor Alexandre Minchilo, Senhor 
Dilmar Rondinelli e Senhor Otávio Henrique Domingos.  

 

ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo a se tratar, dou por encerrada a presente reunião, e convoco 
todos os membros para a próxima reunião que será realizada no dia 5 de fevereiro 
de 2020, neste mesmo local, às 9 horas. 

 

 

 


