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Amparado pelo artigo 14, Inciso XIX, da Lei Orgânica do Município que outorga 
competência privativa à Câmara Municipal de São Paulo em conceder honrarias a 
pessoas que reconhecidamente tenha prestado relevante contribuição à Cidade de 
São Paulo. A honraria, Título de Cidadão Paulistano, para homenagear Padre Cléber 
Leite da Silva, justifica-se por envolver personalidade pública de caráter religioso, 
que presta relevantes serviços à fé católica na cidade de São Paulo, ao exercer, 
com destaque e maestria, a administração e condução do progresso da Paróquia 
Santa Ana, no Jd. Primavera, que muito tem contribuído para o crescimento da fé 
católica na jurisprudência da Capela do Socorro, bem como na aproximação de 
milhares de fiéis-municípes de outras regiões da cidade, com o cotidiano do bairro 
em que está situado o domínio de seu trabalho pastoral.  
Nascido no dia 19 de outubro de 1974, em Olinda/PE, Cleber Leite da Silva é filho 
do Sr. Francisco Leite da Silva e Dona Josefa Domingos da Silva, o primeiro dos 
três filhos do casal. Seguido pelos irmãos, Jonas e Alex Leite.  
Em dezembro de 2004, foi ordenado sacerdote, na Paróquia do Sagrado Coração de 
Jesus, na Diocese de Santo Amaro. E no dia 31 do mês seguinte, portanto, janeiro 
de 2005, já foi designado para assumir a Paróquia de Santa Ana.  
Hoje, o Padre secular, com 38 anos de idade e 9 anos de sacerdócio e comando da 
Paróquia de Santa Ana, Pe. Cleber se tornou uma das maiores referências de 
pregações da fé católica na zona sul, implementando um jeito renovado de 
evangelização e despontado com um notório crescimento da comunidade religiosa 
do Jd. Primavera, que passou a receber mensalmente, um número em torno dos 25 
mil fiéis para suas marcantes Missas de Cura e Libertação, advindas de todas as 
partes do Estado de São Paulo, fama e resultado de tamanho crescimento e 
domínio de massa, que lhe rendeu um programa diário de oração, apresentado na 
companhia do Bispo Diocesano Dom Fernando Antonio, pela Rede Vida de 
Televisão.  
Dedicado evangelizador de massa, em sua missão, Pe. Cleber sempre buscou 
valorizar a comunidade que lidera o pastoreio, com ações que agregam incentivos 
aos seus seguidores católicos, chegando a levar até o Papa Bento 16, a 
apresentação de sua paróquia, num encontro com sua santidade em visita ao 
Brasil.  
 


