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PROJETO DE DECRETO Nº 03/2022 

 

 

(Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 

Guaraense a Senhora Solange Augusta Ferreira 

Marques). 

 

 

   A Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais e, na forma do art. 205, § 1º, inciso c do Regimento 

Interno desta Casa de Leis; 

 

 

   DECRETA: 

 

 

   Art. 1º. Fica concedido através deste, Título de 

Cidadão Guaraense a Senhora Solange Augusta Ferreira Marques. 

 

   Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Guará/SP, 05 de maio de 2022. 

 

 

Arsênio Amaro Dias 

Vereador 
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IGREJA assembleia de Deus ministério El Shaday   

Endereço: Rua Mato Grosso 332  

Bairro: Centro  

CEP: 14.600.000 

Cidade: São Joaquim Da Barra-sp  

Nome: Solange Augusta Ferreira Marques  

CPF: 250.139.618- 90 

RG: 27.765.915.2- SSP/SP 

Data de nascimento: 28/12/1975 

Cargo na igreja: vice- presidente  

Endereço de moradia: Rua Goiás 664 

Bairro: Centro  

CEP: 14.600-000 

Cidade:São Joaquim Da Barra-sp 

 

Carta de apresentação  

Eu, Pastor Sebastião aparecido ilydio Marques Pereira do CPF 124.918.728- 11 e do RG 22.728.960- 

02, nascido no dia 14/12/1970 na Cidade de Jaboticabal- SP e me residio na Cidade de São Joaquim 

Da Barra-sp à 50 anos e sou evangélico à 28 anos e pastor à 26 anos. Sou casado com a pastora 

Solange Augusta Ferreira Marques à 25 anos e sou  pai de lauana Cristina de 25 anos e de Samuel 

ilydio de 12 anos, sou avô  de Ana Maria de 1ano e 2 meses e filho de Valter Marques Pereira, 

profissão Operador de máquinas (Aposentado) e de Ana Benedita ilydio Marques Pereira, profissão 

professora (inmemoria) e irmão de Milton ilydio, Francisco ilydio, Ismênia ilydio, Valter ilydio e 

lauani ilydio e tio de 11sobrinhos que são: Jônatas ilydio, Ana Laura ilydio, Thais ilydio, Ana 

Carolina ilydio, keteri ilydio, Davi ilydio, Tiago ilydio, Pedro ilydio, Eloá ilydio e Lara ilydio.  

Eu e a minha esposa pastora Solange somos pastores presidentes da igreja assembleia de Deus 

ministério El Shaday com sede na Cidade de São Joaquim Da Barra-sp à 12 anos e  também com 

uma igreja filial na Cidade de guará- SP à 9 anos. Desde do início da minha conversão eu realizo 

trabalho missionário na cidade de Guará-SP, com ministraçoes da palavras, visitas nos 

lares,evangelismos e campanhas nos montes.  

Tenho o segundo grau completo e sou formado em teologia e também possuo muito cursos 

eclesiásticos e a minha esposa pastora Solange e formada para professora, mas abandonou a sua 

profissão em pro da obra de Deus e durante esses 28 anos de ministério eu e a minha esposa têm 

realizado 300 casamentos, 918 batismos, 720 apresentações de crianças, 340 noivados ,255 cultos 

fúnebres, 133 aniversários de 15 anos e  258 cursos de casais. Durante esses anos nós  temos 

ministrado  em outros Estados, regiões e cidades principalmente em São Joaquim Da Barra-sp e 

Guará-SP.  

Temos visitados pessoas  realizando trabalho missionário em presídios, hospitais, Centro de 

recuperação, asilos, proac e educandarios de crianças abandonadas pelos pais e lares, onde DEUS 

têm salvado e transformado vidas. Também temos um trabalho comunitário junto com os irmãos da 

igreja El Shaday onde uma vez na semana fazemos evangelização levando a palavra e louvor junto 

com marmitas, roupas e cobertores para os moradores de Ruas, também temos uma assistência social 

nos nossos ministérios onde têm abençoado muitas famílias da igreja, de outros ministério e de 

pessoas que muitas vezes nem conhecemos, nós temos um trabalho de evangelização para os  

dependentes químicos e alcoólatra indo até eles levando o evangelho e resgatamos essas pessoas e 

colocamos elas novamente na sociedade dando ajuda espiritual, moral, financeira e graças à Deus 

temos muitas pessoas transformada dentro das nossas igrejas. 

Esse é um pouquinho da minha história e da pastora Solange como pastores presidentes da igreja 

assembleia de Deus ministério El Shaday durante esses anos da nossa caminhada ministerial.   

Ass: pastor sebastiao ilydio e pastora Solange 

 

 

Arsênio Amaro Dias 

Vereador 
 


