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Sessão Solene homenageia professores e marca lançamento do clipe do Hino de Jacareí

01

camaradejacarei tvcamarajacarei tvcamarajacarei

Praça dos Três Poderes, 74
Centro ‐ Jacareí/SP
(12) 3955‐2238 / 3955‐2238
imprensa@camarajacarei.sp.gov.br
redacao@camarajacarei.sp.gov.br

A Câmara Municipal de Jacareí realizou na última quarta‐feira 
(17/10), Sessão Solene em comemoração ao Dia dos 
Professores. Criada por meio de decreto legislativo Nº 
18º/1999, a Sessão Solene convida anualmente três escolas, 
sendo uma estadual, uma municipal e outra particular para 
indicar dois mestres por instituição de ensino para serem 
homenageados pelo Legislativo.  
São indicados um professor aposentado e outro em atividade 
que tenham se destacado no exercício do magistério. Esse ano 
os professores foram indicados pela Escola Estadual Professora 
Maria de Lourdes Vilela, Escola Municipal Professora Ricardina 
dos Santos de Moraes e o Instituto Lions.  
Foram homenageados os professores Jairo Julio Gonçalves, 
Lucia Helena Andrade, Lucélia Barbosa Pereira, Maria Valdelice 
Mendes, Linda Cristian da Silva e Valeria Aparecida Novaes 
Armani.
A Orquestra Sinfônica Jovem executou o Hino Nacional durante a abertura da cerimônia, que também marcou 
o lançamento do clipe do Hino de Jacareí executado pela Orquestra e registrado em parceria com a TV Câmara. O 
clipe será executado nas sessões solenes do legislativo. 

Clipe do Hino de Jacareí ‐ Cerca de 60 crianças e 
adolescentes da Orquestra, entre instrumentistas e coral, 
participaram das gravações do clipe. Na nova versão 
foram incorporados viola, violoncelo, contrabaixo 
acústico, oboé, flauta, clarinete, fagote, sax alto, tenor, 
barítono, trompa, trompete, trombone, tuba, além dos 
violinos. O novo arranjo foi criado pelo maestro 
Bartolomeu Vaz Mendes e a regência da nova versão ficou 
a cargo do maestro Mauro Bueno Junior.

Orquestra Jovem compareceu à cerimônia que também marcou o

 lançamento do novo clipe do Hino de Jacareí
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