ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO
Centro Legislativo Ver. Otaviano Noronha

Ata da 21ª 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 vinte e um 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 Martin Tressoldi. Valério dos Anjos, Vice Presidente; Ed da
Silva Moraes, Relator. O Senhor Presidente Martim Tressoldi explicou os motivos da reunião,
a qual se presta à leitura discussão e votação do relatório final. De imediato, o Senhor
Presidente Vereador Martim Tressoldi solicitou que o Relator Vereador Ed Moraes
procedesse com a leitura da ata da vigésima reunião, sendo lida e aprovada. Posterior. O
Senhor Relator informa que considerando que o advogado do Vereador Emerson Magni não
poderá se fazer presente a reunião por motivo de saúde, foi disponibilizado link de acesso
para participar de forma virtual, pela plataforma digital google meet, assim como também foi
disponibilizado aos demais procuradores e seus representados. O Senhor Presidente solicitou
para que o senhor Relator Vereador Ed Moraes apresentasse e fizesse a leitura do relatório.
Após a leitura, ocorreu a discussão e votação do relatório, o qual foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a ser discutido o Senhor Presidente Martim Tressoldi
encerrou a presente reunião às 12hs15minutos. 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 em vinte e um de dezembro
de dois mil e vinte.
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