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O presente Projeto tem por objetivo conceder ao Pastor Antonio Larentis as honrarias: 

"Medalha Anchieta" e "Diploma de Gratidão" da Cidade de São Paulo, pela sua relevante 
contribuição. Justifica-se por envolver, personalidade pública que presta relevantes serviços á 
sociedade e á cidade de São Paulo, ao exercer, com destaque, suas funções de pastor de uma 
grande denominação Assembleia de Deus em Vila Alpina junto ao nosso Estado. 

Nascido em São Paulo, capital, em 1942, Antonio Larentis é neto de imigrantes 
Italianos. 

Convivendo com uma casa repleta de jovens idealistas que vinham se inspirar, Antonio 
Larentis aprendeu desde muito cedo a importância do trabalho social e também do 
engajamento espiritual, sendo sua causa embasada no conteúdo cristão e dos ideais cristãos. 

Em 1969 já estava na liderança da igreja e nessa época também, foi parceiro na 
criação de escolas teológicas, e atualmente é presidente do Instituto teológico Ebenezer de 
Vila Alpina - ITEVA. 

Perpetuando o caminho do compromisso com a sociedade, mesmo enquanto 
trabalhava como comerciário, Pastor Antonio Larentis continuou seu trabalho no ensino e na 
direção em várias organizações. 

Antonio Larentis é Bacharel em Teologia pelo Instituto Betel de Ensino Superior-IBES, 
Doutor em Relações Humanas pelo Instituto Superior de Educação e Cultura e Mestre em 
divindade pela Faculdade de Administração Eclesiástica Batista das Américas. 

Homem de família, Pastor Antonio Larentis é casado há 55 anos com Maria Jose 
Camilo Larentis, Presidente Vitalício da Assembleia de Deus em Vila Alpina e tem três filhos: 
Anete; Carlos Laurentis e Ricardo Larentis. 

Atualmente Ocupa a Presidência da Assembleia de Deus em Vila Alpina desde 1991, 
com mais de quinze mil fieis, mais de cem Templos nesta Cidade e mais de sessenta Templos 
em outros estados; é membro e diretor no cargo de suplente na Convenção Nacional das 
Assembleias de Deus Ministério de Madureira (CONAMAD), também na junta Conciliadora das 
Assembleias de Deus de São Paulo, do Conselho Fiscal e Conselho de Doutrinas e Ética, 
também comentarista de diversas revistas da Escola Dominicais da Editora Betel. 

Homem apaixonado por leitura e com uma visão social perspicaz, Pr. Antonio Larentis 
tem se esforçado em visitar todas as instituições sociais possíveis e verificar como criar redes e 
intercâmbios com sistemas já validados. 

Pr. Antonio Larentis é um diplomata moderno, comprometido com a paz e com a 
tolerância, Pr. Antonio Larentis é o modelo de diplomacia que almejamos, com consciência 
social, um passo na modernidade, mas sem esquecer suas raízes e suas lealdades. 

Julgamos, pois, merecida a homenagem que propomos a esse ilustre cidadão e por 
sua extrema dedicação à sociedade e à cidade de São Paulo. 

Pretende o proponente o apoio dos nobres Vereadores desta casa de Leis. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/06/2017, p. 106 
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