
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Presbiteriana em 
Alphaville, datada de 28/02/2021 – Eleição de Oficiais Presbíteros e Oficiais 
Diáconos 
 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e 
um) reúnem-se em Assembleia Geral Extraordinária os membros da Igreja 
Presbiteriana em Alphaville - IPAlpha (CNPJ/MF nº 59.055.087/0001-47), em sua 
sede, no Largo da Igreja Presbiteriana, nº 01, Centro de Apoio, Alphaville, Santana 
de Parnaíba, SP, sob a presidência do Pastor Efetivo, Reverendo Hilder 
Campagnucci Stutz. Às 10h45min é declarada pelo Rev. Hilder Campagnucci Stutz a 
abertura da Assembleia Geral Extraordinária, seguida da indicação do Presb. Pedro 
Paulo Reynol como Secretário, indicação esta que tem a aprovação da assembleia 
por aclamação. Na sequência, tem início o culto de louvor e adoração a Deus tendo 
como prelúdio a música “Me Derramar”, a leitura do Livro de Salmos 96:7-9, seguida 
de saudação aos irmãos, leitura da Pergunta nº 21 do Catecismo Nova Cidade, 
momento de oração e intercessão, recolhimento dos dízimos e ofertas, leitura bíblica 
congregacional do Salmo 96:1-4, momento de louvor a Deus com três cânticos 
(“Cantai ao Senhor”, “Quebrantado” e “Recebe a honra”) e exposição das Sagradas 
Escrituras realizada pelo Rev. Alcindo Almeida, com base no texto do Salmo 63:1-
11. A partir das 11h55min, em segunda convocação (conforme Edital de 
Convocação e nos termos do Estatuto da Igreja Presbiteriana em Alphaville), o Rev. 
Hilder dá prosseguimento aos trabalhos para a realização da Eleição de cinco 
Oficiais Presbíteros e quinze Oficiais Diáconos para a Igreja, nos exatos termos da 
Convocação para a realização da presente Assembleia Geral Extraordinária. O Rev. 
Hilder traz esclarecimentos sobre o processo eletivo dentro do nosso contexto de 
Igreja, destacando tratar-se de um ato espiritual e não político. Esclarece haver 11 
(onze) candidatos que confirmaram o desejo e o chamado para o ministério do 
presbiterato, e 23 (vinte e três) candidatos que confirmaram o desejo e o chamado 
para o ministério do diaconato. Esclarece ainda o Rev. Hilder que todos os 
candidatos foram por ele ouvidos e também avaliados pelo Conselho da IPAlpha, 
conforme disposições do Estatuto da IPAlpha e da Constituição da Igreja 
Presbiteriana do Brasil (CIPB). Por fim, o Rev. Hilder ainda ressalta que tanto o 
presbiterato quanto o diaconato são ministérios onde há ordenação e, portanto, são 
funções acompanhadas de responsabilidades estatutárias e espirituais. Em seguida, o 
Rev. Hilder esclarece que as votações ocorrerão separadamente, sendo primeiro para 
Oficiais Presbíteros e depois para Oficiais Diáconos, ambas em um só escrutínio. 
Ato contínuo, o Rev. Hilder faz a leitura da tela projetada no telão da Igreja, 
contendo as fotos e os respectivos nomes dos candidatos ao presbiterato, 
conforme seqüência impressa na cédula de votação: Alexandre Pereira de 
Oliveira (reeleição), Anaor Donizete Carneiro Silva, Edi Gomes Ferreira, Edison 
Querino de Jesus, Fabiano Mikelaitis, Fernando de Lara, Igor Felipe de Freitas, 
Milton Siriano Junior, Rosinaldo Batista Gomes, Sergio de Araújo Mendonça 
(reeleição) e Wilson Gripp Novaes. Como são 11 (onze) candidatos a 5 (cinco) 



vagas para o presbiterato, o Rev. Hilder esclarece que cada membro deve votar no 
máximo em 5 (cinco) candidatos dos que estão listados na cédula de votação, sendo 
permitido votar em menos do que 5 (cinco), mas não em mais do que 5 (cinco) sob 
consequência de anulação da cédula. Esclarece ainda o Rev. Hilder que o quórum 
para a eleição é de maioria simples, e que o número total de membros votantes será 
informado após conclusão da votação no Campus Tamboré, à noite, quando a 
votação for encerrada. Destaca o Rev. Hilder que as votações terão apenas um 
escrutínio e, caso as vagas não sejam preenchidas o Conselho da Igreja organizará 
novas eleições oportunamente, em nova Assembleia a ser devidamente convocada. 
O Rev. Hilder esclarece que, terminado o processo eletivo na IPAlpha, pela manhã, 
todos os votos serão armazenados em urnas lacradas, sendo uma urna para os votos 
destinados à eleição de Presbíteros e outra urna para os votos destinados à eleição 
de Diáconos, sendo que a apuração e contabilização de todos os votos ocorrerá 
após a finalização do processo eletivo no Campus Tamboré (no período vespertino), 
razão pela qual a presente Assembleia será suspensa após o término do culto 
matutino e reaberta no início do culto vespertino do Tamboré. Em seguida, dá-se 
início à votação para os Oficiais Presbíteros e os procedimentos para este 
pleito são concluídos. Ato contínuo, o Rev. Hilder faz a leitura de duas telas 
projetadas no telão da Igreja, contendo as fotos e os respectivos nomes dos 
candidatos ao diaconato, conforme sequência impressa na cédula de votação: 
Abimael dos Santos Firmino, Alexandre Guimarães Gonçalves, André Luis 
Bergamini, Antonio Roberto de Campos Zanini Jr, Bruno Rossini, Caio Eduardo 
Marin Santo Mauro, Carlos Eduardo Ferreira de Moura, Clovis Ricardo Peres, 
Domingos Baratela Jr, Eduardo Gomes, Felipe Bertoni Freddi, Gustavo Dechechi, 
João Paulo Santo Mauro, José Luis Tashiro de Abreu  Freire, Luciano Pereira de 
Oliveira, Marcos Alonso José da Cunha, Marcelo Guimarães Gonçalves, Marcelo 
Venancio Marcondes, Luciano Dalessio Giaroni, Luis Felipe Pereira da Silva Cossi, 
Otto de Souza Jr, Sidney Stabile e Wellington Rene Silva. Como são 23 (vinte e três) 
candidatos a 15 (quinze) vagas para o diaconato, o Rev. Hilder esclarece que cada 
membro deve votar no máximo em 15 (quinze) candidatos dos que estão listados na 
cédula de votação, sendo permitido votar em menos do que 15 (quinze), mas não 
em mais do que 15 (quinze) sob consequência de anulação da cédula. Em seguida, 
dá-se início à votação para os Oficiais Diáconos e os procedimentos para este 
pleito são concluídos. Finalizada, portanto, a votação para Oficiais 
Presbíteros e Oficiais Diáconos no período matutino, no Campus Alphaville, 
o Rev. Hilder anuncia que todas as cédulas foram devidamente guardadas 
em urnas lacradas, o que pode ser objeto de verificação e acompanhamento por 
parte de qualquer membro da Igreja, bem como informa que o número de 
membros que assinaram a lista e participaram das votações pelo período 
matutino foi de 139 (cento e trinta e nove). Por fim, o Rev. Hilder 
Campagnucci Stutz suspendeu esta Assembleia Geral Extraordinária, orou a 
Deus em gratidão e impetrou a Bênção Apostólica. A assembleia foi 
suspensa às 12h30min. Dando sequência aos trabalhos e ao processo eletivo 



para Oficiais Presbíteros e Oficiais Diáconos, às 19 horas do dia 28 (vinte e 
oito) do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), perante a 
assembleia da IPAlpha, reunida no culto vespertino do Campus Tamboré, o 
Reverendo Hilder Campagnucci Stutz declara a reabertura da Assembleia 
Geral Extraordinária, esclarecendo que ela está sendo secretariada pelo Presb. 
Pedro Paulo Reynol. Na sequência, tem início o culto de louvor e adoração a Deus 
tendo como prelúdio a música “Basta que me toque Senhor”, a leitura do Livro de 
Salmos 106:1, seguida de saudação aos irmãos, leitura da Pergunta nº 21 do 
Catecismo Nova Cidade, momento de oração e intercessão, recolhimento dos 
dízimos e ofertas, leitura bíblica congregacional do Salmo 106:2-5, 47 e 48, 
momento de louvor a Deus com três cânticos (“Veja”, “Só em Jesus” e “Rei dos Reis”) 
e exposição das Sagradas Escrituras realizada pelo Rev. Hilder Campagnucci Stutz, 
com base nos textos do Evangelho de João 18:1-2 e 13:21-30. A partir das 
20h20min, o Rev. Hilder dá prosseguimento aos trabalhos para a realização da 
Eleição de cinco Oficiais Presbíteros e quinze Oficiais Diáconos para a Igreja, nos 
exatos termos da Convocação para a realização da presente Assembleia Geral 
Extraordinária. O Rev. Hilder traz esclarecimentos sobre o processo eletivo dentro 
do nosso contexto de Igreja, destacando tratar-se de um ato espiritual e não político. 
Esclarece haver 11 (onze) candidatos que confirmaram o desejo e o chamado para o 
ministério do presbiterato, e 23 (vinte e três) candidatos que confirmaram o desejo e 
o chamado para o ministério do diaconato. Esclarece ainda o Rev. Hilder que todos 
os candidatos foram por ele ouvidos e também avaliados pelo Conselho da IPAlpha, 
conforme disposições do Estatuto da IPAlpha e da Constituição da Igreja 
Presbiteriana do Brasil (CIPB). Por fim, o Rev. Hilder ainda ressalta que tanto o 
presbiterato quanto o diaconato são ministérios onde há ordenação e, portanto, são 
funções acompanhadas de responsabilidades estatutárias e espirituais. Em seguida, o 
Rev. Hilder esclarece que as votações ocorrerão separadamente, sendo primeiro para 
Oficiais Presbíteros e depois para Oficiais Diáconos, ambas em um só escrutínio. 
Ato contínuo, o Rev. Hilder faz a leitura da tela projetada no telão da Igreja, 
contendo as fotos e os respectivos nomes dos candidatos ao presbiterato, 
conforme sequência impressa na cédula de votação: Alexandre Pereira de 
Oliveira (reeleição), Anaor Donizete Carneiro Silva, Edi Gomes Ferreira, Edison 
Querino de Jesus, Fabiano Mikelaitis, Fernando de Lara, Igor Felipe de Freitas, 
Milton Siriano Junior, Rosinaldo Batista Gomes, Sergio de Araújo Mendonça 
(reeleição) e Wilson Gripp Novaes. Como são 11 (onze) candidatos a 5 (cinco) 
vagas para o presbiterato, o Rev. Hilder esclarece que cada membro deve votar no 
máximo em 5 (cinco) candidatos dos que estão listados na cédula de votação, sendo 
permitido votar em menos do que 5 (cinco), mas não em mais do que 5 (cinco) sob 
consequência de anulação da cédula. Esclarece ainda o Rev. Hilder que o quórum 
para a eleição é de maioria simples, e que o número total de membros votantes será 
informado após conclusão da votação. Destaca o Rev. Hilder que as votações terão 
apenas um escrutínio e, caso as vagas não sejam preenchidas o Conselho da Igreja 
organizará novas eleições oportunamente, em nova Assembleia a ser devidamente 



convocada. O Rev. Hilder esclarece que o processo eletivo teve início no culto 
matutino e que todos os votos foram armazenados em urnas lacradas, sendo uma 
urna para os votos destinados à eleição de Presbíteros e outra urna para os votos 
destinados à eleição de Diáconos, sendo que a apuração e contabilização de todos os 
votos ocorrerá após a finalização do processo eletivo neste Campus Tamboré, razão 
pela qual a presente Assembleia foi suspensa após o término do culto matutino e 
reaberta no início deste culto vespertino do Campus Tamboré. Em seguida, dá-se 
início à votação para os Oficiais Presbíteros e os procedimentos para este 
pleito são concluídos. Ato contínuo, o Rev. Hilder faz a leitura de duas telas 
projetadas no telão da Igreja, contendo as fotos e os respectivos nomes dos 
candidatos ao diaconato, conforme sequência impressa na cédula de votação: 
Abimael dos Santos Firmino, Alexandre Guimarães Gonçalves, André Luis 
Bergamini, Antonio Roberto de Campos Zanini Jr, Bruno Rossini, Caio Eduardo 
Marin Santo Mauro, Carlos Eduardo Ferreira de Moura, Clovis Ricardo Peres, 
Domingos Baratela Jr, Eduardo Gomes, Felipe Bertoni Freddi, Gustavo Dechechi, 
João Paulo Santo Mauro, José Luis Tashiro de Abreu  Freire, Luciano Pereira de 
Oliveira, Marcos Alonso José da Cunha, Marcelo Guimarães Gonçalves, Marcelo 
Venancio Marcondes, Luciano Dalessio Giaroni, Luis Felipe Pereira da Silva Cossi, 
Otto de Souza Jr, Sidney Stabile e Wellington Rene Silva. Como são 23 (vinte e três) 
candidatos a 15 (quinze) vagas para o diaconato, o Rev. Hilder esclarece que cada 
membro deve votar no máximo em 15 (quinze) candidatos dos que estão listados na 
cédula de votação, sendo permitido votar em menos do que 15 (quinze), mas não 
em mais do que 15 (quinze) sob consequência de anulação da cédula. Em seguida, 
dá-se início à votação para os Oficiais Diáconos e os procedimentos para este 
pleito são concluídos. Finalizada a votação para Oficiais Presbíteros e 
Oficiais Diáconos, nos períodos matutino e vespertino, no Campus Alphaville e 
no Campus Tamboré, respectivamente, o Rev. Hilder Campagnucci Stutz anuncia o 
seguinte: pela manhã, houve 139 membros votantes e, pela noite, 78 membros 
votantes, num total de 217 membros votantes, estabelecendo-se o quórum 
para eleição de 110 votos (correspondentes a metade mais um – maioria 
simples), conforme lista de presença anexa. Assim, em primeiro e único 
escrutínio e com os seguintes votos, são eleitos como presbíteros os irmãos: 
Sérgio Mendonça (193), Edison Querino de Jesus (127), Rosinaldo Batista 
Gomes (117). Os demais candidatos ao presbiterato receberam os votos a seguir 
indicados, não obtendo o quórum necessário para sua eleição: Fernando de Lara 
(104), Milton Siriano (98), Alexandre Pereira (94), Igor Freitas (75), Edi Ferreira 
(64), Anaor Silva (58), Wilson Gripp (57), Fabiano Mikelaitis (39), sendo os votos 
Brancos (59). São eleitos como diáconos, também em primeiro e único escrutínio 
e com os seguintes votos, os irmãos: Antonio Roberto Zanini (191), Caio Santo 
Mauro (183), João Paulo Santo Mauro (170), Marcelo Venancio (165), Luis Cossi 
(163), Eduardo Gomes (153), Felipe Freddi (145), Gustavo Dechechi (144), 
Wellington Silva (141), Domingos Baratela Jr (139), Sidney Stabile (138), Carlos 
Eduardo Moura (127), Luciano Pereira de Oliveira (118), Marcos Cunha (117) e 



Marcelo Guimarães (110). Os demais candidatos ao diaconato receberam os votos a 
seguir indicados, não obtendo o quórum necessário para sua eleição: Bruno Rossini 
(98), Alexandre Gonçalves (95), Abimael Firmino (91), Clovis Ricardo Peres (86), 
Luciano Dalessio (61), Otto Junior (56), André Bergamini (55) e José Freire (41), 
sendo os votos Brancos (468). Ainda por decisão da Assembleia, por aclamação, foi 
dispensada a imediata leitura da ata, aprovando-se sua posterior publicação e 
afixação nos painéis de avisos do Campus Alphaville e do Campus Tamboré, pelo 
prazo de 15 dias, período este em que sugestões de eventuais correções devem ser 
encaminhadas para o e-mail da Secretaria da Igreja (secretaria@ipalpha.com.br) para 
subsequente avaliação pelo Conselho. E assim, o Rev. Hilder Campagnucci Stutz 
encerrou esta Assembleia Geral Extraordinária orando com todos os eleitos 
presentes, por todos os eleitos e candidatos, e pela Igreja. O Rev. Hilder 
Campagnucci Stutz impetrou a Bênção Apostólica. A assembleia foi encerrada às 
21h11min. Eu, Presb. Pedro Paulo Reynol, secretário da Assembleia, a tudo 
presente lavrei e assino a presente ata. 
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