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                                    Ata da instalação da Câmara 
Municipal     do   município   de    Anhumas,  Comarca 
de Presidente Prudente. – 
 

Aos 1º (primeiro) de janeiro de 1954 (-mil novecentos e 
cincoenta e quatro (1959, digo quatro, nesta cidade e 
município de Anhumas, Estado de São Paulo, presente às 
16,30 horas, no prédio situado à     Rua Jaú,         esquina      
da   Rua   Marciano Ferreira, onde funcionará a Câmara 
Municipal, o Exmo. Snr Dr. Bruno Afonso de André, Juiz 
de Direito da 2ª Vara da Comarca, comigo, escrivão do seu 
cargo, presentes os Vereadores Macário Rodrigues Mar, 
Álvaro Arantes Pires, Mário Pivaro, Domingos Vieira e 
Silva, Alfredo Rodrigues, Jorge Rabelo, Antonio de Oliveira, 
Milton Afonso do Nascimento e Patrocínio Martins: 
presentes também o deputado Federal Mário Eugenio e 
demais autoridades e pessoas que esta subscrevem, além do 
representante do Snr. Prefeito Municipal de Presidente 
Prudente. Procedida a eleição da Mesa da Câmara, para o 
exercício de 1955, mediante votação a descoberto, na forma 
da Lei, foram eleitos os seguintes vereadores: Para 

 



Presidente, Macário Rodrigues Mar, por unanimidade: Para 
Vice-Presidente, Antonio de Oliveira, por unanimidade: 
Para 1º Secretario Álvaro Arantes Pires, por sete votos e 
para 2º Secretario, Patrocínio Martins, por sete votos. Após 
instalada a Câmara pelo M. Juiz e procedida a eleição da 
mesa, fez uso da palavra o Deputado Mário Eugenio, 
transmitindo inclusive a saudação do Exmo. Snr. 
Governador do Estado, Professor Lucas Nogueira Garcez, 
ao  município de Anhumas e suas autoridades. Outros 
oradores também se  fizeram ouvir e finalmente o M. Juiz 
deu posse ao Presidente da Câmara, retirando-se e sendo 
antes lavrada esta  ata, havendo o M. Juiz saudado, antes 
de retirar-se, os novos edis de Anhumas e este município, 
congratulando-se com todo o seu povo. Para constar, lavrei 
esta ata que vai devidamente assinada por mim, Sergio 
Pinzan, escrivão do Júri , pelo M.Juiz , pelos Snrs 
Vereadores e demais pessoas gradas. – 
 
 


