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MENSAGEM
Excelentíssimos Senhores Presidentes das Comissões Permanentes,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Tomo a iniciativa deste Projeto de Lei com objetivo de homenagear nossa querida Pastora, de
expressiva importância em nossa cidade, que deixou muitas saudades entre aqueles que a
conheceram. Pastora Antônia Aparecida Marconde Solano, nasceu em 15 de agosto de 1951,
Bilac/SP, filha de Inês Marconde e José Marconde, casada com Armando Medeiros Solano,
onde deste fruto tiveram 4 filhos, Wagner Marconde Solano, Quésia Marconde Solano Thomaz,
Quênia Marconde Solano, Keila Marconde Solano (in memoria)
Se converteu em 1969 na Igreja do Evangelho Quadrangular Olavo Bilac em São Paulo, na
santa Cecilia, logo em 1970 ingressou o itq, no ano que ela se casou e já saíram para o
ministério em 1972. Sua primeira igreja foi em Olavo Bilac onde começou seu ministério junto
com seu esposo pastor Armando Medeiros Solano, e tiveram ali uma grande experiência de
início de ministério, ali também tive seu primeiro filho Wagner Marconde Solano. Depois foi
para sua segunda igreja em 1975, para ponte nova mg onde ficaram ali por 11 anos. Ali ela fez
grandes obras missionárias, como ajudou na construção do templo que existe até hoje, ajudou
as famílias mais carentes com cestas básicas, trabalhos comunitários como pinturas em
tecidos, bordados e choches, e costurava para fora. Nesta cidade ela teve suas três filhas,
Quésia, Quênia e Keila. Depois foi para Divinópolis mg onde também trabalhou muito no salão
juntamente com as irmãs da época, na limpeza e pintura do salão, ajudou também famílias
carentes com cestas básicas e com muita oração e carinho. Fazia trabalho de evangelização
nas ruas e praças. Ainda em Divinópolis foi para igreja sede onde tinha cursos corte de costura,
manicure, pinturas em Divinópolis ficaram 4 anos. A próxima igreja seria em formiga mg, onde
ficou por 3 anos. Saindo de minas ela foi pra Bragança Paulista um pequeno salão, mas
mesmo assim continuou seu ministério fazendo evangelização em praças, ruas e casas,
trabalhos sociais ajudando sempre quem precisava com muito amor e carinho, ajudou a
construir o templo com salas para a escola bíblicas, e com muito sacrifício, teve até que
trabalhar fora para seu sustento e ajudar seus filhos. Nesta cidade foi muito difícil para nós. A
sua última cidade foi aqui em Itapeva chegamos aqui em 1994 e onde viveu por 28 anos. Bom
aqui ela teve um grande trabalho com as crianças no famoso clube dos ursinhos onde ajudava
muitas famílias e as crianças, teve também trabalhos comunitário como o Projeto Lucas onde
tivemos um grande trabalho social com nossa comunidade Dom Bosco. Ajudou muitos pastores
com cestas básicas, e muitas famílias também pois o prazer dela era ajudar quem precisasse
dela.na igreja fez bazar beneficente, sempre com alegria e determinação saia na praça do
parque São Jorge para fazer um trabalho evangelista, na praça de eventos também. Uma
mulher de fé temente a deus em tudo, de oração e coração puro. Trabalho de ajuda para as
irmãs que precisava de conselho e oração ia nas casas sempre levar a palavra de deus e
oração. Nestes 28 anos aqui fez muitas coisas boas e ajudou muita gente que até mesmo eu
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sua filha não sei e ajudou também como estou contando aqui.
Respeitosamente,
PROJETO DE LEI 0027/2022
Autoria: Laercio Lopes
Dispõe sobre denominação de Posto de Saúde, Pastora
Antônia Aparecida Marconde Solano, no Jardim Brasil.
A Câmara Municipal de Itapeva, Estado de São
Paulo, APROVA o seguinte PROJETO DE LEI:
Art. 1º Passa a denominar-se PSF Pastora Antônia Aparecida Marconde Solano, o
Posto de Saúde do Jardim Brasil.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data desta publicação, revogadas as publicações em
contrário.
Palácio Vereador Euclides Modenezi, 4 de março de 2022.

LAERCIO LOPES
VEREADOR - MDB
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