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Ata da 5ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar 

denúncias de supostas irregularidades em contratação de execução de obras e serviços 

de engenharia, compras e outros serviços, com dispensa de licitação, no período 

compreendido entre janeiro de 2019 a junho de 2020.  

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às oito horas e trinta e cinco 

minutos, no Plenário Francisco Maineri, na Câmara de Vereadores de Osório, local destinado 

para a realização dos trabalhos, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, sem a 

presença da Presidência, Senhor Martin Tressoldi. Estavam presentes os seguintes 

Vereadores: Valério dos Anjos, Vice Presidente; Ed da Silva Moraes, Relator. O Vice 

Presidente Vereador Valério dos Anjos abriu os trabalhos da reunião. O Relator Vereador Ed 

da Silva Moraes através de contato telefônico, deixou o Presidente da Comissão Vereador 

Martin Tressoldi ciente de que a oitiva da testemunha Senhor Hélio Bogado havia sido 

cancelada, pois a intimação do Vereador Emerson Arli Magni da Silva não havia logrado 

êxito, considerando que o Servidor Douglas Claude Ferri esteve na residência do Vereador, 

mas ele negou-se a receber a intimação, conforme certidão que será juntada nos autos da CPI. 

Após deliberação foi dito pelo Vereador Ed da Silva Moraes, que repassa aos demais 

integrantes da CPI, cópia impressa do DVD de folhas 206 dos autos (relatório conclusivo da 

sindicância instaurada no Poder Executivo, através da Portaria 629/2020), para análise, 

deixando uma cópia com a Secretária da CPI para posterior fazer a entrega ao Presidente 

Senhor Martin Tressoldi. Ficou ainda resolvido pelos membros da Comissão que estavam 

presentes, que seria feita nova tentativa (diligência), por servidor desta Casa Legislativa, para 

cientificar o investigado Emerson Arli Magni da Silva, e em caso de negativa de recebimento, 

seja dada ciência do inteiro teor da comunicação, certificando nos autos. Nada mais havendo a 

ser discutido o Senhor Vice-Presidente encerrou a presente reunião às dez horas., cujo inteiro 

teor encontra-se gravado, sendo que para constar, eu Luciana da Silva 

Goularte........................, secretária desta Comissão, lavrei a presente Ata, a qual após lida e 

aprovada segue assinada por todos para que produza os efeitos legais. Sala da Comissão em 

dezoito de setembro de dois mil e vinte.  
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Ver. Martin Tressoldi                Ver. Valério dos Anjos      Ver. Ed da Silva Moraes 

 

Presidente da CPI                    Vice- Presidente da CPI         Relator da CPI 


