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VEREADORES PARTICIPAM DE MULTIAÇÃO 
NO BAIRRO DO TRAVESSÃO

Os vereadores da Câmara 
Municipal de Caraguatatuba 
estiveram no bairro do Tra-
vessão, região Sul da cidade, 
durante a realização do pro-
jeto Multiação desenvolvido 

pela Administração Munici-
pal.  

Participaram do evento os 
vereadores Marcos Kinkas 
(PSD); Islando Ramos, Bi-
gode (PV); Fernando Cuiú 

(PSDB); Dé Construtor 
(PSC); Jair Silva (PV); Vera 
Morais (PV); Baduca Filho 
(MDB); Cristian Bota (PP) 
e o presidente da Câmara 
Tato Aguilar (PSD).  

A Câmara Municipal de 
Caraguatatuba inaugurou na 
segunda-feira (25), a “Galeria 
das Vereadoras”. O evento, que 
aconteceu na sede do Legislati-
vo Municipal serviu como parte 
das comemorações ao aniversá-
rio da cidade, celebrado no dia 
20 de abril.

O objetivo desta galeria é 
destacar as mulheres que fi-
zeram e ainda farão parte da 
política do Poder Legislativo 
de Caraguatatuba. Serão ho-
menageadas as ex-vereadoras: 
Leonor Soalheiro Teixeira; 
Adriana Neves Oliveira; Dalva 
Ricardo Santana; Maria Gem-
ma Trombini; Leonor Diniz 
Santos Ferreira; Madalena Ma-
ria Fachini; Vera Lúcia Peixoto; 
Silmara Selma Mattiazzo; Vil-
ma Teixeira de Oliveira; Salete 
Maria Souza Paes; Vera Lucia 
de Morais. 

A proposta de resolução, de 
autoria do presidente da Câ-
mara, foi aprovada por una-
nimidade no plenário. “Que-

CÂMARA DE CARAGUATATUBA INAUGURA 
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remos exaltar e reconhecer a 
história das mulheres parla-
mentares no Legislativo Mu-
nicipal em uma exposição de 
caráter permanente assegu-
rando o reconhecimento pú-
blico do importante papel das 
mulheres na política de nossa 
cidade”, destacou.

O evento,  que reúne to-
dos os ser viços da Prefei tu-
ra,  foi  real izado na EMEI/
EMEF Prof.  Alaor Xavier 
Junqueira,  no Travessão, 
região Sul  da cidade. 
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ALUNOS DA 4a EDIÇÃO DA CÂMARA JOVEM SE 
REÚNEM NA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

A Câmara Municipal de 
Caraguatatuba promoveu na 
tarde de quarta-feira (13) a 
primeira reunião preparató-
ria com os vereadores e su-
plentes da 4ª edição da Câ-
mara Jovem. 

Os alunos, eleitos nas 
unidades de ensino da rede 
municipal e de escolas parti-
culares, farão parte do pro-
grama que conta com um ca-
lendário de atividades até o 
final do ano. 

O presidente da Câma-
ra, vereador Tato Aguilar 
(PSD), fez a abertura da 
reunião dando boas vindas 
aos alunos e explicando um 
pouco do funcionamento 
da Câmara Municipal e das 
responsabilidades de um jo-
vem vereador no decorrer do 
ano. “Este é um programa 
que me enche de orgulho e 
me deixa muito feliz. Esta-

mos aqui com o intuito de 
mostrar para vocês a impor-
tância do exercício da cida-
dania”, frisou Tato Aguilar. 

O coordenador do pro-
grama Câmara Jovem, pro-
fessor e assessor jurídico 
legislativo Carlos Alberto 
Paulino Ferreira, também 
fez uma apresentação aos 
jovens legisladores. “Duran-
te o ano de 2022 este aqui 
será o lugar para aprender-
mos um pouco mais sobre a 
importância dos poderes e 
do desenvolvimento da cida-
dania. Teremos uma jornada 
longa de atividades legisla-
tivas sempre com o objeti-
vo de proporcionar a vocês 
estudantes competências e 
habilidades relativas ao de-
bate, argumentação, articu-
lação política e valorização 
do consenso em busca do 
bem comum”, finalizou. 

CONFIRA A RELAÇÃO DOS ALUNOS ELEITOS 
NAS UNIDADES ESCOLARES: 
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CÂMARA PROMOVE SESSÃO SOLENE PARA 
ENTREGA DO TÍTULO DE GRATIDÃO CAIÇARA
A Câmara Municipal de Ca-

raguatatuba promoveu no dia 
em seu plenário, a tradicional 
sessão solene para a entrega 
do título de Gratidão Caiçara. 

A honraria é concedida 
em cumprimento a resolu-
ção de nº 20/92. A indica-
ção dos homenageados é 
feita pelos Vereadores, para 
aqueles que, de alguma for-
ma, prestaram relevantes 
serviços ao povo caraguata-

tubense.
Foram homenageados nes-

te ano: Lucas Ruiz Abiatti 
(indicado pelo vereador Dé 
Construtor); Dr. Derci An-
tônio de Macedo (indicado 
do vereador Tato Aguilar); 
Fabio Hiroshi Nagae (indi-
cado do vereador China); 
André Luiz Paes (indicado 
do vereador– Cristian Bota); 
Bruna Guimarães Prior (indi-
cada do vereador Jair Silva).

Ver. Dé Construtor e Luiz Carlos Abiatti Ver. Jair Silva e Bruna Guimarães Ver. Tato Aguilar, Derci Macedo, Filhos e Netos

Ver. China e Fabio Nagae Ver. Cristian Bota e Cel. André Luís Paes


