
                                                                      
Câmara Municipal de Muzambinho 

Estado de Minas Gerais 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAUTA DA 2ª REUNIÃO DA CPI DA ROTATÓRIA, DA 4ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 38ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 3 DE 
JANEIRO DE 2020, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MUZAMBINHO. 

 

Verificação do quórum:  

- Vereador Carlos Herbert Salomão 
- Vereador Fernando Lucrécio Coluce 
- Vereador José Maria Dias 
- Vereador Mário Donizetti Menezes 
- Vereador Roberto Teodoro 
 
Roberto Teodoro: Bom dia a todos. Com base no artigo 64, §7º do Regimento 
Interno desta Casa, e estando presentes todos 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, 
destinada à definição da 1ª Fase do Plano de Trabalho desta Comissão.  

 
VOTAÇÕES 

- Consulto os membros sobre a possibilidade de realizar a 1ª Fase do Plano de 
Trabalho no período do recesso parlamentar.   

- A 1ª Fase do Plano de Trabalho consistirá nas oitivas das vítimas e do Presidente 
do Conselho de Patrimônio Histórico do Município, Senhor Jair da Silva Sobrinho, 
que serão realizadas nos dias 10, 16, 24 e 30 do mês de janeiro, do ano de 2020.   
Os membros que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem 
contrários que se manifestem.  
 
- Peço aos membros que indiquem os nomes das pessoas a serem ouvidas.  
 
- Coloco em discussão e votação, a proposta dada pelo Vereador __________.  
 
Declaro aprovada a proposta apresentada, e designada a oitiva das vítimas 
___________________________ para o dia 10 de janeiro de 2020. 
 

ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo a se tratar, dou por encerrada a presente reunião, e convoco 
a todos os membros para a próxima reunião que será realizada no dia 10 de 
janeiro de 2020, neste mesmo local, às 9 horas. 
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