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ATA DA 1ª SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 17ª 

LEGISLATURA – 2017 A 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO E DA SESSÃO 

ESPECIAL DE ELEIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ – ANUÊNIO 2017. 
 

Ao primeiro dia do corrente mês de janeiro de dois mil e dezessete, 

às doze horas e trinta minutos, na Igreja Matriz de São João 

Batista, realizou-se a 1ª Sessão Solene de Instalação da 17ª 

Legislatura da Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, bem 

como a Sessão Especial de Posse dos Senhores Vereadores, 

Prefeito e Vice-Prefeito para o mandato de 2017/2020. Para dar 

início aos trabalhos a Cerimonialista convidou os Edis eleitos: Srs. 

Adalberto Rodrigues da Silva, Carlos Mateus Gomes Garcez, João 

Batista Ribeiro Filho, Kácia Maria Nemetala Macedo, Luis Gustavo 

Silva Ribeiro, Luiz Fernando Paulino, Paula Elias da Silva, Paulo 

Roberto da Silva e Silvio José Bueno, para ocuparem seus lugares. 

Convidou ainda os Srs. Prefeito e Vice-Prefeito eleitos os Srs. 

Laurindo Joaquim da Silva Garcez e Guilherme Bueno para 

também ocuparem seus lugares para início da Cerimônia. A 

Cerimonialista Rosângela Malta fez uma breve introdução 

cumprimentando e agradecendo a presença de todos e em especial 
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agradecer a pessoa do Monsenhor Severino Cícero pela 

disponibilidade em ceder o espaço da Matriz para o evento. E, para 

dar início aos trabalhos legislativos e cumprindo o que dispõe o 

Artigo 17 da LOM, convidou o Exmo. Sr. Carlos Mateus Gomes 

Garcez como Vereador mais votado no Pleito de 02 de outubro 

passado, para assumir a Presidência desta Sessão Solene, 

tomando assento à Mesa. A Presidência no uso da palavra 

convidou para Secretariar os trabalhos, o Edil Luis Gustavo Silva 

Ribeiro. Em seguida, a Cerimonialista convidou os Srs. Laurindo 

Joaquim da Silva Garcez e Guilherme Bueno – Prefeito e Vice-

Prefeito para compor a Mesa Diretora. A Presidência declarou 

aberta a 1ª Sessão Solene da Câmara Municipal. A Cerimonialista 

fez convite às autoridades eclesiásticas presentes para que 

ocupassem seus lugares: Pastor Nilson Amaral – Igreja Metodista 

Episcopal Africana, Pra. Rosângela Rosa – Igreja do Evangelho 

Quadrangular, Pr. Nilton – Assembléia de Deus Belém, Diácono 

João Silvério Barbosa – Igreja Matriz de São João Batista e o Mons. 

Severino Cícero – Pároco. Convidou ainda o Sr. José Celso Bueno 

– ex Prefeito Municipal de Queluz e Diretor Regional Metropolitana 

Vale Paraíba e Litoral Norte. Após, convidou a todos para se 

posicionarem para serem entoados os Hinos Nacional e Municipal. 

Em seguida, o Sr. Luis Gustavo – 1º Secretário informou aos 

presentes que as exigências legais, quanto à entrega dos 

documentos dos eleitos para a Posse, fora cumprida e se 

encontram sobre a Mesa, estando à disposição de todos. Em 

continuidade e cumprindo as determinações legais, convidou a 
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Cerimonialista os Srs. Vereadores para prestarem de pé com a mão 

direita levantada em direção à Mesa, o Juramento juntamente com 

o Sr. Presidente: “Sob a proteção de Deus, prometo cumprir a 

Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica 

Municipal, observar as Leis, desempenhar o mandato que me foi 

confiado e trabalhar pelo progresso do Município e bem estar do 

seu povo”. “Assim o Prometo”. A Presidência declarou empossados 

todos os Vereadores presentes. Em seguida, o 1º Secretário Luis 

Gustavo solicitou um a um que os Edis assinassem o Termo de 

Posse. Após, a Cerimonialista convidou o Vice-prefeito eleito para 

que prestasse o Juramento de Posse: “Sob a proteção de Deus, 

prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e 

a Lei Orgânica Municipal, observar as Leis, desempenhar o 

mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do 

Município e bem estar do seu povo”. “Assim o Prometo”. A 

Presidência declarou empossado no cargo de Vice-Prefeito o Sr. 

Guilherme Bueno, que imediatamente assinou o Termo de Posse. 

Após, a Cerimonialista convidou o Sr. Prefeito eleito para que 

prestasse o Juramento de Posse: “Sob a proteção de Deus, 

prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e 

a Lei Orgânica Municipal, observar as Leis, desempenhar o 

mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do 

Município e bem estar do seu povo”. “Assim o Prometo”. A 

Presidência declarou empossado o Prefeito Municipal Laurindo 

Joaquim da Silva Garcez que imediatamente assinou o Termo de 

Posse. Após, a Cerimonialista comunicou que fará uso da palavra o 



 4 

Exmo. Sr. Carlos Mateus – Presidente da Solenidade. A 

Presidência cumprimentou a todos, Pastores e a comunidade cristã, 

Prefeito e Vice-prefeito e agradeceu aos familiares, filhos e esposa 

e a todos os cidadãos queluzenses que confiaram para representá-

los. Declarou que todos sabem não será fácil, mas, a tarefa será de 

trabalhar pela condução do Município, representa-lo 

incansavelmente com medidas para solucionar as dificuldades que 

o Município apresenta. Comentou que durante a campanha 

presenciaram as necessidades e chegou a hora de agirmos e farão 

juntos dependendo de todos com um único objetivo, colocando em 

nossas mentes que não há bom administrador sem boa equipe e 

respeitar a hierarquia sempre, pensando no bem estar dos 

moradores de Queluz. Declarou sobre o sucesso é necessário 

economizar com destino do dinheiro público e não dependo do 

Prefeito, mas, de todos os funcionários que o auxiliarão nessa 

gestão para representa-los, não será fácil onde um amigo lhe 

declarou com sábias palavras que daria tudo certo, serão eleitos 

Vereadores novos, onde o Laurindo será eleito e acontecerão 

momentos que não haverá condição para fazer, é começar a fazer 

e deu mais ânimo de seguir em frente, todos aqui presentes, 

cidadãos, irão fazer governo às claras, pessoas de bem expressam 

a verdade que está nas urnas e contou com a ajuda de todos os 

Vereadores, para se ter um bom governo e agradeceu e desejou 

um Ano Novo de realizações. Em seguida, o Sr. Vice-Prefeito 

cumprimentou a todos e ao Presidente da Câmara e demais Edis e 

através do Laurindo Joaquim demais autoridades. Declarou que 
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neste 1º de janeiro de 2017, honrado com a confiança depositada 

pela população queluzense, consciente dos desafios e da 

responsabilidade, está à disposição do Prefeito eleito e colocar em 

prática os compromissos assumidos com a população e ninguém 

faz nada sozinho, a palavra de ordem será união do Poder 

Executivo e Legislativo e a população para desenvolver a cidade e 

melhorar a qualidade de vida dos mais de doze mil habitantes do 

Município.  Comentou que o Brasil passa por enorme crise política, 

assim como o nosso Município que passa por momento delicado e 

não podemos lamentar ou procurar culpados, não temos soluções 

milagrosas, com resultados da noite para o dia; a melhora virá com 

o tempo, depois de muito trabalho e comprometimento. Confia no 

potencial da equipe definida pelo Prefeito Laurindo e confia no 

potencial dos servidores, e pelos próximos 4 anos com gestão 

eficiente para planejamento, metas e resultado, estão a partir de 

agora a serviço de Queluz, gabinete de portas abertas, trabalhando 

e respeitando as leis buscando o bem comum e dos mais 

necessitados e ao final do mandado com a consciência tranquila e 

o dever foi cumprido, entregar uma Queluz justa, próspera e feliz e 

assim desejou Feliz Ano Novo a todos. Após, o Sr. Laurindo 

Joaquim cumprimentou a Mesa, Edis e a partir de hoje, 4 anos 

unidos, com soluções para os problemas da cidade, parte dos 

problemas. Ao amigo José Celso cumprimentar foi seu Vice em 

2009 a 2012, agradeceu Queluz e visitantes. Ao Mons. Cícero e 

seguimentos religiosos, Pr. Nilson do Rio de Janeiro, cumprimentar 

os evangélicos que  aqui vieram prestigiar a nossa posse, 
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cumprimentar sua equipe  a força dada na campanha, para mudar 

Queluz. Agradeceu a sua esposa e família, e ontem nasceu seu 

neto e uma data importante de 75 anos de casamente de sua mãe 

e com 50 anos deu aula como catequista nessa paróquia e 

escolheu a Matriz para a posse inédita, evangélicos e a Igreja 

Católica com o Monsenhor dê essa benção para iluminar a 

caminhada de 4 anos. Queluz caminho certo, atender os mais 

simples, a Saúde todos precisam, olhará com carinho especial na 

Saúde e em todas as áreas. Agradeceu a todos com um Feliz 2017 

e de mãos dadas com  fé e acreditar. Em seguida, a Cerimonialista 

comunicou que o Poder Legislativo fará uma rápida homenagem a 

todas as mulheres nas pessoas da Sra. Marli Aparecida Cotrim 

Monteiro, Gabriela Martins Bueno, Márcia Paes de Sá Garcez e 

Carla Janaína Cendretti e ainda às Vereadoras Paula Elias da Silva 

e Kácia Maria Nemetala Macedo, recebendo das mãos de seus 

esposos flores. A Cerimonialista agradeceu ainda a presença da 

Imprensa e demais autoridades civis e religiosas e convidou o 

Monsenhor Cícero para uma breve oração. Após, o Monsenhor 

Cícero convidou os Pastores presentes para uma benção especial 

pois trabalhamos pela comunidade e a realização do ato de fé e em 

todos os nossos compromissos quando dizemos sob a proteção de 

Deus e comentou que administrar Prefeitura não é sozinho, pensar 

no bem comum, brilhar este Pedacinho do Céu representada aqui, 

sociedade que está a desejar, Deus nos abençoe servir com alegria 

e senso de responsabilidade, abertura e diálogo. O Pastor Nilton 

desejou a Paz do Senhor distintos amigos, Deus abençoe amigos 
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que se encontram aqui, Governo seja próspero, anseio da 

sociedade e comunidade. Em seguida, o Pastor Nilson Amaral 

declarou estar com o coração alegre, temos temor a Deus seguem 

preceitos de Deus, governo debaixo da mão do Senhor, sucesso é 

eficaz oportunidade de abençoar a todos e tantas famílias 

presentes. Em seguida, a Pastora Rosângela cumprimentou a 

todos e declarou feliz por estar aqui e Feliz a Nação cujo Deus é o 

Senhor, e em todos os atos o Senhor esteja à frente e tudo dá 

certo, Queluz vai dar nova guinada, conte conosco e estamos 

orando por todos, cidade próspera, abençoada, saúde e boa 

educação e que o Prefeito conte conosco. Em seguida, o 

Monsenhor Cícero pediu que todos rezassem a oração universal do 

Pai Nosso nesse Dia Mundial da Paz e à Mãe de Jesus Rainha da 

Paz, pelos 300 anos de encontro da Imagem dela com a oração da 

Ave Maria, coloca a cidade e a administração e deixou sua benção 

a todos. Em seguida, a Sra. Cerimonialista fez menção das 

felicitações do Pastor Célio Pires desejando que todos tenham um 

excelente mandato e que a população Queluzense se orgulhe de 

seu trabalho. Em seguida, a Cerimonialista apresentou uma 

mensagem ao final da Sessão Solene, desejando que os recém-

empossados possam com muita dedicação exercer os mandatos 

que o povo lhes outorgou, tendo como prioridade a valorização dos 

queluzenses, o engrandecimento de Queluz, proporcionando 

melhores condições de vida a todos e agradeceu significativa e 

importante presença de todos. Ao final, a Presidência deu por encerrada a 1ª 

Sessão Solene de Instalação da 17ª Legislatura e convocou os Nobres Vereadores 

empossados para que permanecessem nos seus lugares, pois dentro de instantes se 
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daria a Sessão Especial para eleição da Mesa Diretora para o Anuênio 2017 e 

agradeceu. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 1ª Sessão 

Solene de Instalação da 17ª Legislatura, na Igreja Matriz de São 

João Batista de Queluz, às 13:05 horas. 

Presidente: 

1º Secretário: 


