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História da Câmara Municipal
de Caraguatatuba
Ex-prefeito de Caraguá é absolvido por
Tribunal de Contas e desmente acusações
sobre dano ao erário público
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Caraguatatuba 162 anos de Emancipação Político-Administrativa
HISTÓRIA DA CÂMARA
A Câmara Municipal de Caraguatatuba foi criada em 20 de abril de 1857,
através da Lei Provincial nº 30, quando a
Freguesia é elevada à categoria de Vila,
com a consequente instalação da Câmara
Municipal e da Cadeia Pública. O registro da história política da cidade só tem
início em 1894, conforme registro do Livro de Atas 14/1 do Poder Legislativo,
com a data de 25 de agosto do mesmo
ano.

eletivas, intituladas Conselhos de Vereança. Compunham-se de dois juízes
ordinários, três vereadores e oficiais da
Câmara. A partir de 1796 surge a figura
do juiz de fora, nomeado para presidir as
Câmaras.

O exercício do voto e da vereança
cabia somente aos ‘homens bons’ representantes da classe proprietária. Os comerciantes só foram ter acesso ao Legis- a outro cidadão por sua deferência. Aslativo no século XVIII (1700), pois não sim, a primeira composição do Legislaeram considerados tão ‘bons’ assim.
tivo Municipal em Caraguatatuba teve
como presidente e intendente municipal,
De
1857
a
1908,
o
presidente
da
que fazia as vezes do prefeito, Tertuliano
A partir do início da colônia até
Câmara
exercia
também
a
chefia
do
PoAntonio Fogaça. A Câmara não só de1925, as vilas e as cidades eram admider
Executivo,
ou
o
cargo
era
oferecido
liberava como autorizava sobre regras
nistradas pelas Câmaras Municipais

de posturas municipais, a construção de
prédios e determinava serviços de limpeza pública e obras. Fazia a prestação
de contas do município diretamente ao
secretário da Fazenda Pública do Estado, além dos contatos com as autoridades da administração estadual.
A PRIMEIRA COMPOSIÇÃO
Presidente: Tertuliano Antonio
Fogaça;
Membros: Luiz Antonio Maciel,
Joaquim Marcondes Sodré, Adelino
Bordini do Amaral, João Eliseu de Mattos e João Antonio dos Santos.
Suplentes: José Gerônimo Borges
e Melchiades Correa Alves
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CURIOSIDADE

CÂMARA EXTINTA

Tertuliano Fogaça chegou a inserir
em ata a sua renúncia como presidente da
Câmara, alegando não se sentir habilitado
para o cargo. O pedido foi negado pelos
companheiros, que reconheceram nele qualidades de homem preparado e de boa compostura moral.

Em 1938, durante o governo ditatorial
de Getúlio Vargas, um ato abusivo, autoritário, arrogante e antidemocrático extinguiu as
Câmaras Municipais. Isso ocorreu em 5 de
julho de 1938, através do Livro de Atas 14/5,
na página 34, quando o Prefeito era Sebastião Mariano Nepomuceno e o Presidente da
Câmara Benedito Zacharias Arouca. Todos
os documentos da extinta Câmara foram entregues mediante ofício e lavra de Ata, pelo
funcionário Osíris Nepomuceno Santana.

MULTAS
O Estatuto da Câmara daquela época era rígido e disciplinador. Os faltosos
sem prévia comunicação recebiam multa de
35$000 (Trinta e Cinco Mil Réis) por sessão. A comprovação deste fato vem com o
Vereador João Eliseu de Mattos, que faltou a
uma Sessão Ordinária. Ainda naquela época,
nenhum Parlamentar recebia subsídio, mas
todos se preocupavam com a necessidade da
Vila ter luz elétrica.

A RENÚNCIA
Saturnino Mariano Nepomuceno foi
o Vereador mais votado nas eleições de 1947
e para provar sua fama de homem decidido
apresentou a sua renúncia logo na primeira
sessão ordinária, por não concordar com os
“conchavos” para a composição da mesa.
Nesse gesto foi acompanhado pelo irmão

18 novembro
de abril dede
2019
08 de
2018
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- 06 Sebastião Mariano Nepomuceno. Ambos
eram considerados homens de opiniões firmes e a renúncia deles foi aceita sem qualquer controvérsia.
REELEIÇÃO AUTOMÁTICA
Durante a gestão do ex-Prefeito Carmínio Peixoto, de 1948 à 1951, mais precisamente no ano de 1949, a Câmara Municipal viveu um grande impasse, diante de
assunto polêmico e amplamente discutido.
O Presidente do Legislativo, Marcelo Pinto Passos, com apoio de alguns Vereadores
aliados, resolveu se manter por mais tempo
como Presidente da Câmara sem a devida
eleição para renovação.
Este fato causou a rebeldia de sete
Vereadores, que decidiram não retornar enquanto o processo democrático e as formas
da lei não fossem cumpridos. Os rebelados
foram: Olegário Nardi, Arnaldo Stewart.
Joaquim Evilásio do Amaral, José Antonio
Ferreira, Benedito Miguel Carlota, Melchiades de Oliveira e Pedro Carvalho.
Como a Câmara ficou sem quorum
mínimo para suas votações e discussões, o
“Presidente” Marcelo Passos baixou a Ação
Declaratória nº 5, considerando cassados os
mandatos dos rebelados.
Foram convocados e assumiram em
2 de abril de 1949 os seguintes suplentes:
Washington Luis dos Santos, José Pegorelli,

nior, Agenor Vicente de Morais, Dermeval
Teixeira e Oswaldo Pimenta de Mello. A
decisão foi comunicada ao Juiz Eleitoral de
São Sebastião, Carlos Rocha Siqueira, com a
alegação de estarem obstruindo as reuniões
da Câmara.
Os rebelados apresentaram recurso
ao juízo da 132ª Zona Eleitoral, que concedeu ganho de causa ao Presidente Marcelo
Pinto Passos.
A PRIMEIRA MULHER

Foi nesta conturbada gestão que surgiu a primeira Vereadora de Caraguatatuba.
Trata-se de Leonor Soalheiro Teixeira, que
foi suplente e assumiu devido à cassação dos
rebelados. Segundo registra a história, uma
Manoel Nunes de Souza, Jorge Ribeiro Jú- nova participação feminina no Legislativo
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ocorreu somente em 2001, 52 anos depois e
em dose quádrupla, com Leonor Diniz Ferreira, Madalena Maria Fachini, Dalva Ricardo Santana e Vera Lúcia Moreira Peixoto.
Em 2009, Silmara Selma Mattiazzo e Vilma
Teixeira de Oliveira Santos entraram para
esse quadro.
O PRÉDIO
A Câmara em Caraguatatuba, na década de 60, já esteve localizada no centro da
cidade, onde atualmente se encontra a Papelaria Kashiura, na Avenida Altino Arantes,
bem como na praça Dr. Diógenes Ribeiro de
Lima, onde funciona a SETUR (Secretaria
Municipal de Turismo e Fomento). O atual
prédio foi construído pelo ex-Prefeito Geraldo Nogueira da Silva, em 1968, aproveitando o esqueleto de um provável Mercado
Municipal que seria erguido.

Theotino Tibibiriçá Pimenta - Primeiro
Presidente de 16/01/1923 - 03/11/1930

ao ex-Vereador e ex-Prefeito, que governou
essa cidade de 1923 a 1926. Dentre as várias
obras destaca-se a vinda da Luz Elétrica, em
1924, quando apenas poucas ruas a tinham,
e a construção do prédio da Prefeitura, juntamente com a Câmara, durante a sua gestão e
localizada na esquina da Praça Dr. Cândido
Mota, entre as atuais ruas Sebastião Mariano
PLENÁRIO
Nepomuceno e Altino Arantes. A denominação veio através do Projeto de Resolução
O plenário da Câmara tem o nome de 57/73, na gestão do ex-Presidente Rui BarBenedito Zacarias Arouca, em homenagem bosa de Moura.
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Presidentes da Câmara Municipal de Caraguatatuba
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Ex-prefeito de Caraguá é absolvido por
Tribunal de Contas e desmente acusações
sobre dano ao erário público

nomia de R$ 58.601,09,
mesmo diante do aumento
do número de alunos, que
e a auditoria do Tribunal de
Contas teria utilizado como
paradigma preços exclusivamente de fornecimento
de gêneros alimentícios,
enquanto que o contrato
objeto da ação civil pública trazia outros serviços
agregados, pois englobava
o preparo da merenda escolas, bem como o forneciNa sentença, que mento de todos os insumos,
consta nos “autos 006928- mão de obra e distribuição
36.2007.8.260126” o perito nos locais de consumo.
concluiu que não ocorreu
Diante disso, e na
dano ao erário, mas, ecoO ex-prefeito Antonio Carlos da Silva esclarece que a matéria divulgada
sobre o caso da merenda
escolar está equivocada tendo em vista que o recurso
julgado foi proferido após
sentença de liquidação
transitada em julgado no
dia 17 de junho de 2016,
ou seja, há três anos que
comprova que não houve
prejuízo ao erário público.

pendência de recurso perante o Superior Tribunal
de Justiça, o Ministério
Público apresentou pedido
de liquidação de sentença e depois do trânsito em
julgado desta sentença, os
bens do ex-prefeito foram
desbloqueados.
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Atual composição da Câmara
Municipal de Caraguatatuba 2017 / 2020
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Aluga-se 1 apartamentos de um
dormitório no bairro Pontal Santa Marina
próximo a pista. Sala conjugada, uma suíte
e banheiro com instalações para máquina de
lavar. Possue uma vaga de garagem com
controle remoto, antena coletiva para
TV digital, porteiro eletrônico e
Wi-Fi - Fone: 98114-0022
com proprietário
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Câmara Municipal da Estância Balneária
de Caraguatatuba
RESOLUÇÃO N. º. 231, DE 10 DE ABRIL DE 2019.

(Dispõe sobre a diária de viagem e dá outras providências).

Autor: Mesa da Câmara
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA APROVOU E EU PROMULGO
A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1º - A diária para alimentação a ser paga aos funcionários da Câmara Municipal que desempenham a função
de motorista, quando em viagem previamente autorizada pela Presidência, passa a ser de R$ 100,00 (cem reais),
devida apenas para viagens acima de nove horas de duração contínua.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão por conta das dotações orçamentárias
vigentes, suplementadas se necessário.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em
especial as Resoluções nº 113/2005, de 18 de janeiro de 2005, e nº 201/15, de 04 de novembro de 2015.

Gabinete da Presidência, 10 de abril de 2019.
				
Ver. Francisco Carlos Marcelino
						Presidente

R$.175,00

ALUGA-SE Apto Mob. na
Martim de Sá, prox. ao
kiosk do Zequinha, a partir de
R$900,00 1 dorm, sala, coz., área
de serviço. (água, IPTU e
condomínio incluso), piscina
e garagem. Tel.: (12)
3883-2665 / (12) 98127-1333

VD casa Porto Novo,
dois dorm/ 3 vagas/
500m da praia/ 50m da
pista/ dctos ok/ aceita
financ/ R$ 230.000 Zap
99622-9797 c/Jorge

Oport. Terreno Chácaras Guanabara/ terreno
10x50/ R$ 100 mil/ ac.
contra oferta/ escr def.
(11) 98215-8816/ 984723121 creci 55881

Alugo casa 2 dormitórios sendo 1 suíte/
1 wc grande/ sala c/ cozinha/ área serviço
coberta/ garagem coberta p/ 3 carros/
Jd das Palmeiras /aceito proposta
Tratar (12) 98199-2523
Oport.
terrenos VD casa Jd. Palmeiras
Guararema/ Nova Pa- 3 dor/ sl/ coz/ 1 ste/ wc/
rateí/ frente Dutra/ R$ 50 10x30/ R$ 250 mil/ ac.
mil/ área 10x30/ posse/ contra-oferta (11) 98215imp. ok/ (11) 98215-8816/ 8816/ 98472-3121 creci
98472-3121 creci 55881
55881

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO BARNABÉ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
EDUCACIONAL E CULTURAL Convocam A Assembléia Geral
Extraordinária para a Eleição da Nova Diretoria e Conselho Fiscal para a
próximo Biênio. Sendo a 1ª chamada as 14:00hrs e a 2ª chamada para as
14:15hrs do dia 27/04/2019 na Rua Quatorze, nº 222, Bairro Pontal Santa
Marina, CEP nº 11672-290, na cidade de Caraguatatuba-SP.
Caraguatatuba, 10 de abril de 2019
Francisca Souza da Silva
Presidente

Oport. Casa Chácaras
Guanabara/ área 935m²/
escr. def/ R$ 120 mil (11)
98215-8816/ 98472-3121
creci 55881
VD lote 10x16 rua
calçada Massaguaçu R$
60 mil/ Facilito: carro/
moto/ escr. regularizada/
99606-4730 Miguel

ALUGO quarto mobiliado Centro p/uma
pessoa incluso água
e luz/ tel.: (12) 981530428/ (12) 3882-3030

ALUGO casa 2 dorms/
garagem coberta/ Martim
de Sá/ com Proprietário/
Telefone
(12) 997244474

VD lote no Golfinho/
murado e aterrado/
250m²/ av. principal bloquetada/ escritura/ R$
85.000 zap 99622-9797
c/Jorge

VENDO Vivace branco/
básico/ flex/ calha/ filmado/ km 60.000/ R$
19.000,00/ doc ok/ 982009480
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VD máquina detectora VENDO Corsa 2.000/ 2
de ouro/ prata e pedras portas/ doctos 2019/ R$
preciosas/ sem uso/ na
maleta/ R$ 2.500,00 (12) 7.000,00/ F: (12) 982155177
98215-5177
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Guia de Compras e Classificados

Vendo terreno 1.000m² murado e
aterrado c/projeto aprovado de 10
sobrados na Rua Cristovão de
Barros/ um quarteirão da Pizzaria
Lunamar/ avaliado em R$ 550.000,00
mas aceito contra oferta
(12) 99660-2700 com Flávio

ALUGA-SE Galpão
comercial no Porto Novo,
próximo a Ponte
R$ 1500,00+ IPTU. Rua
Placidina Ferreira dos
Santos, 395.
Fone: 3883-2665 e
98127-1333 whats

TALITA – Loira, magra, 25 anos,
Oportunidade, imperdível.
bem
branquinha, completa. Faço
Casa próximo ao Camaroeiro, 3
tudo
c/ carinho e sem pressa de
dorm., construção com 6 anos,
acabar. Local e motel.
moradores locais, preço abaixo
(12) 99106-7728 (12) 98163-8999
do mercado: R$ 380.000,00 aceita
ADRIANINHA – 19 anos, morena,
50% e saldo em imóvel ou facilita
selvagem, carinhosa e caprichosa,
direto com proprietário.
completinha. Faço coisas de outro
Tratar 12 99622-9797zap
mundo. (12) 99106-7728
Jorge Nunes
(12) 98163-8999
BRUNA – Danadinha, 19 anos,
loira, olhos azuis, completa,
cheirosa sem presa.
Com local discreto.
(12) 99106-7728 (12) 98163-8999

DEBORA – 19 anos, baixinha,
casada, carente, completa,
magrinha, bumbum empinadinho.
Aceito cartão. (12)99788-6507/
(12) 98267-1492
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PATRICIA MESTIÇA – 21 anos,
mulherão, branquinha, completa,
solteira, fogosa, coxas grossas,
bumbunzão guloso. Aceito cartão.
(12)99788-6507/ (12) 98267-1492

MILENA – mulata a única,
19 anos, morena jambo,
linda, capa de revista,
modelo em SP, recém
chegada em Caraguá.
Aguardo vocês.
(12) 98146-5287
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