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SÃO CHICO As boas da Câmara

Passando a bola
pra comunidade

Os trabalhos começaram pelo vereador Ade-
mar Frescura (PP) que apresentou um pro-
jeto para que aquelas pessoas que tiverem su-
gestões possam trazer pra Câmara. �Tem pes-
soas com boas ideias e não têm oportunida-
de de fazer formalmente. Já que vivemos num
Estado democrático, temos que dar bons
exemplos�, diz Frescura.
Obs. Boa sugestão, mas não precisava se au-
toelogiar no final.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE CAPÃO DO CIPÓ

Sem pisões ou
puxões de cabelo

Jeremias Oliveira (PDT) - �Quero cumprimen-
tar o vereador Ademar por essa iniciativa que
é transformar ideias em lei. Isso vai servir, por-
que alguém vai trazer alguma coisa de bom.
Eu sempre disse, quem fala mal de político é
porque quer ser político. A eleição para verea-
dor é muito tranquila e não precisa pisar no
outro ou tirar pelos cabelos, pois são 11 va-
gas. O exemplo maior é o vereador Vasco que
foi doado para o museu e continua aqui. Tem
uns que levam uma tunda de pau e não sa-
bem porque. Quem trabalha, fica! Por isso, não
me preocupo�, garante Jeremias.
Obs. A eleição sempre foi tranquila, o proble-
ma são alguns candidatos que usam de arti-
manhas pra chegarem na barrosa e dali não
querem mais sair. Mas a comunidade está de
olho, pois na eleição passada alguns cascu-
dos ficaram de fora.

Oportunidade
pros linguarudos

Vasco Carvalho (PMDB) - �A proposta do se-
nhor é pertinente. Há poucos dias eu vi na mídia
um cidadão dizendo que só dois vereadores
apresentaram projetos, um pra tocar gaita e
outro pra trocar nome de rua. Essa ideia é a
oportunidade dos linguarudos virem aqui e
apresentarem seus projetos�, garante Vasco.

Recado aos
salvadores da Pátria

Eberton Luis (Peruca do PDT) - �Que o nos-
so prefeito sancione esse projeto, pois assim
os salvadores da Pátria que estão por aí, po-
derão apresentar suas ideias. A oportunidade
é essa!�, diz Peruca.

Tampa-boca
Osmar Stivanin (PDT) - Uma grande iniciati-
va esse projeto. O nome que eu daria é �Tam-
pa a Boca dos Bocudos�, sugere Lazão.
Obs. Pelo jeito, os nobres só estão preocu-
pados em �tapar a boca�, e não em promover
o que é bom.

Eberton Luis.Pregão Presencial nº 31/2018. Objeto: Contratação de empresa que forneça profissional para ministrar
aulas de futebol para crianças. Data de abertura dia 21/06/2018 às 09:00 h na Sala de reuniões da Prefei-
tura. Edital pelo site: www.capaodocipo.rs.gov.br.
Pregão Presencial nº 32/2018. Objeto: Aquisição de roupas de trabalho e botinas de segurança. Data de
abertura dia 26/06/2018 às 09:00 h na Sala de reuniões da Prefeitura. Edital pelo site:
www.capaodocipo.rs.gov.br.
Pregão Presencial nº 33/2018. Objeto: Aquisição de bombas de água submersa para poços artesianos.
Data de abertura dia 28/06/2018 às 09:00 h na Sala de reuniões da Prefeitura. Edital pelo site:
www.capaodocipo.rs.gov.br
Pregão Presencial nº 34/2018. Objeto: Contratação de empresa que forneça caminhões para transporte
de cascalho. Data de abertura dia 22/06/2018 às 09:00 h na Sala de reuniões da Prefeitura. Edital pelo site:
www.capaodocipo.rs.gov.br
Inexigibilidade de chamamento público 01/2018. Objeto: O presente Termo de Colaboração firmado
com o CTG General Gumercindo Saraiva tem por objeto auxilio ao desenvolvimento de projeto cultural no
município com a finalidade de incentivar o grupo de dança Filhos do Sul a participar e dar continuidade ao
centro de tradições gaúchas através de auxilio para despesas com os professores do grupo. Valor:
4.770,00. Fundamentação legal: artigo 31 da Lei 13.019/2014.

Osvaldo Froner - Prefeito de Capão do Cipó
Tomada de Preços n° 03/2018 da Câmara Municipal de Vereadores. Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços e fornecimento de materiais para reforma, ampliação e pintura do prédio da
Câmara de Vereadores. Data de abertura dia 27/06/2018 às 09:00 h na Sala de reuniões da Prefeitura.
Edital pelo site: www.capaodocipo.rs.gov.br.
Antônio Chaves Jardim-Presidente Câmara de Vereadores de Capão do Cipó

Capão do Cipó 07 de junho de 2018


