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PREFEITURA DE CAPÃO DO CIPÓ

Acertando o passo
Essa foto foi tirada uma semana antes da
eleição. Vasco Carvalho, candidato a ve-
reador pelo PMDB e prefeito em 97, tinha
certeza da vitória e mostrou ao colega de
partido Paulo Corteline (Gambá) o passo
certo pra chegar à Prefeitura. Gambá se-
guiu à risca e, junto com Paulinho Salbego
(PDT), deram uma lavagem de 1753 votos
de diferença. Vasco Carvalho foi o verea-
dor mais votado com 753 votos.

Sábado, 5, aconteceu o encon-
tro de Petebistas que se reuni-
ram para comemorar os 25 anos
do PTB em São Francisco. Na
oportunidade, também foi cria-
do o PTB Mulher. O evento teve
a participação do deputado Luis
Augusto Lara, do ex- vereador
Silon Falcão Vieira, dos verea-
dores Claiton Trindade (Mano-
el Viana), Ruan Carames (Ca-
cequi), Robertinho (Cacequi),
Walter Nei (Cacequi), do ex-pre-
feito de Cacequi Flávio Macha-
do, militantes e comunidade.

O cúmulo do túmulo
Aqui acontece de tudo, nesta semana uma
mulher veio de Santa Catarina para fazer a
transferência dos restos mortais de sua avó
para o túmulo da família, porém, foi infor-
mada pelo zelador que em maio de 2017,
uma mulher foi sepultada nesse túmulo e
ele não soube dizer onde foram parar os
ossos da pessoa que deveria estar ali. O
caso foi registrado na Polícia Civil.

PTB comemora seu
Jubileu de Prata

Luis Augusto Lara e Silon Falcão Vieira.

IMAGEM ILUSTRATIVA

Pregão Presencial nº 27/2018. Objeto: Aquisição de gêneros ali-
mentícios para merenda escolar. Data de abertura dia 24/05/2018
às 09:00 h na Sala de reuniões da Prefeitura. Edital pelo site:
www.capaodocipo.rs.gov.br.
Pregão Presencial nº 28/2018. Objeto: Registro de Preços para
contratação de serviços de arbitragem. Data de abertura dia 29/05/
2018 às 09:00 h na Sala de reuniões da Prefeitura. Edital pelo site:
www.capaodocipo.rs.gov.br.
Capão do Cipó 10 de maio de 2018.

Osvaldo Froner - Prefeito de Capão do Cipó

Dispensa de licitação nº 05/2018 da Câmara Municipal de Vere-
adores. Objeto: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de elaboração de projeto para adaptação e pintura do prédio
da Câmara de Vereadores. Empresa contratada: Tiago Brasil Fon-
tana. Valor: 7.905,60. Fundamentação legal: artigo 24, inciso II da
Lei 8.666/93.
Capão do Cipó 10 de maio de 2018.

Antônio Chaves Jardim
Presidente Câmara de Vereadores de Capão do Cipó
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