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Ata da 15ª 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 quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, no Plenário 

Francisco Maineri, na Câmara de Vereadores de Osório, local destinado para a realização dos 

trabalhos, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, com a presença dos seguintes 

Vereadores: Presidente Martim Tressoldi; Ed da Silva Moraes, Relator, e ausente o Vice 

Presidente Vereador Valério dos Anjos. O Senhor Presidente Vereador Martim Tressoldi 

abriu os trabalhos solicitando ao Vereador Ed da Silva Moraes, Relator, que procedesse com a 

leitura da ata da décima quarta reunião, foi lida e aprova na forma requerida. Posterior foi 

deliberado sobre o novo plano de trabalho, na qual se presta para as oitivas das testemunhas, 

empresas e Vereador Emerson Magni. Fica consignado que o dia sete de dezembro de dois 

mil e vinte às nove horas serão ouvidas as testemunhas arroladas pela empresa Fernanda 

Beker, e que seja encaminhada a intimação para o advogado representante da empresa através 

de e-mail. No dia nove de dezembro de dois mil e vinte, a partir das nove horas da manhã, 

serão ouvidas as testemunhas Marcelo Marques Dias, Tiago Teixeira da Costa e Flávio 

Augusto Porto Alegre, encaminhando-se intimação por sedex, considerando a data, ou por 

algum servidor da Casa. No dia onze de dezembro de dois mil e vinte, a partir das nove horas 

da manhã serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo Vereador Emerson Magni, que deverão 

ser intimadas por sedex, ou servidor da Casa e através de protocolo os servidores do 

Município. No dia catorze de dezembro de dois mil e vinte, a partir das oito horas até às onze 

horas, serão ouvidos os representantes das empresas Fernanda Beker, Bianca Santos Oliveira 

da Silva, Rodrigo de Oliveira Carvalho, a empresa Izolina Monte Blanco Farias, e por fim a 

partir das catorze horas o Vereador Emerson Magni. Nada mais havendo a ser discutido o 

Senhor Presidente encerrou a presente reunião às 10 horas. Reunião esta, cujo inteiro teor 

encontra-se gravado, sendo que para constar, foi lavrada a Ata, a qual após lida e aprovada 

segue assinada por todos, para que produza os efeitos legais. Sala da Comissão Aos quatro 

dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.  
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Ver. Martim Tressoldi                                             Ed da Silva Moraes                           

Presidente da CPI                                                         Relator da CPI 


