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      SEGUNDA SESSÃO SOLENE 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

21 DE MARÇO DE 2022 

 

PRESIDENTE: DR. ELTON 
 

 

 

Aberta a sessão, às 19h15min, a sr.ª Roberta Sattelmayer, cerimonialista, dá início à 
presente solenidade, especialmente convocada para entrega da Medalha Mérito 
Educacional Prof. Everardo Miranda Passos à Igreja da Cidade, por ser mantenedora da 
Faculdade Cristã da Cidade, honraria esta concedida através do Decreto Legislativo no 2 
de 17 de fevereiro de 2022, por proposta do ver. Dr. Elton e do ver. Renato Santiago. A 
cerimonialista informa que a sessão solene está sendo transmitida ao vivo nos canais 7 da 
Net e 9 da Vivo, assim como no site e nas redes sociais da Câmara Municipal de São 
José dos Campos. Passou-se à composição da Mesa dos trabalhos, a qual ficou assim 
constituída: ver. Dr. Elton, autor do projeto de decreto legislativo que concede a honraria 
desta noite e que irá presidir a Mesa dos trabalhos; ver. Renato Santiago, coautor da 
propositura que concede a Medalha Mérito Educacional Prof. Everardo Miranda Passos; 
sr. Jhonis Santos – secretário de Educação e Cidadania, representando o prefeito de São 
José dos Campos, sr. Felício Ramuth; pastor Carlito Paes – pastor líder da Igreja da 
Cidade e da Rede de Igrejas da Cidade; pastora Leila Paes – pastora líder da Igreja da 
Cidade em São José dos Campos e da Rede de Igrejas da Cidade; sr. Anderson Correia – 
reitor do ITA; e sr. Bruno Costa – diretor da Faculdade Cristã da Cidade. O sr. presidente, 
ver. DR. ELTON, sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, 
declara aberta a presente sessão solene. Logo após, os presentes, em pé, ouvem o Hino 
Nacional, executado pelo Coral da Igreja da Cidade com acompanhamento da pianista 
Vallerie. Manifestam-se na tribuna, respectivamente, o ver. Dr. Elton e o ver. Renato 
Santiago. A seguir, os presentes assistem a um vídeo institucional sobre a Igreja da 
Cidade. Manifesta-se na tribuna o sr. Anderson Correia. Logo após, os presentes assistem 
a um vídeo da Faculdade Cristã da Cidade. Manifestam-se na tribuna, respectivamente, o 
sr. Bruno Costa e o sr. Jhonis Santos. A seguir, os presentes assistem a um vídeo 
institucional sobre o Campus Colina Eventos e Treinamentos. Logo após, os presentes 
assistem a uma apresentação musical do Coral da Igreja da Cidade, juntamente com a 
pianista Vallerie e os solistas Cássia e Israel, cantando a música “Lembre”. Na sequência, 
apresenta-se o solista Jefferson com a música “Ele é digno”. A seguir, o ver. Dr. Elton e o 
ver. Renato Santiago procedem à entrega da Medalha Mérito Educacional Prof. Everardo 
Miranda Passos e respectivo diploma à Igreja da Cidade, mantenedora da Faculdade 
Cristã da Cidade, sendo aqui representada pela pastora Leila Paes – pastora líder da 
Igreja da Cidade e membro do Conselho de Educação, juntamente com a sr.ª Rosilma – 
diretora administrativa, e a sr.ª Magnólia – diretora pedagógica do Colégio Inspire. 
Convidados pelo cerimonial, o pastor Carlito Paes, representando a Igreja da Cidade, e o 
sr. Bruno Costa, representando a Faculdade Cristã da Cidade, postam-se em frente à 
Mesa dos trabalhos para receber das mãos do ver. Renato Santiago e de sua esposa 
Patrícia, uma singela homenagem em nome do gabinete do ver. Renato Santiago. A sra. 
Regina Carvalho, representando o gabinete do ver. Dr. Elton, entrega à pastora Leila Paes 
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uma singela homenagem. Manifesta-se na tribuna o pastor Carlito Paes. Nada mais 
havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. DR. ELTON, declara encerrada a presente 
sessão solene. Isto se deu às 20h45min. Para constar, lavrou-se esta ata que será 
arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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