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JUSTIFICATIVA - PL 0438/2016 
O Projeto de Lei tem como objetivo nomear como "Praça Pastor Sálvio Roberto da 

Silva" o logradouro público sem denominação, localizado entre as Ruas Manuel de Ágreda, 
Alcídes Quintar e Lincoln Junqueira, no Jardim São Pedro, para tanto, apresenta abaixo as 
credenciais do de cujus. 

Sálvio Roberto da Silva, nasceu em 24 de Outubro de 1956 em São Paulo, filho de 
Osvaldo Fernandes da Silva e Araci Isidoro da Silva. No ano de 1980, deixou sua cidade natal 
para morar em Fortaleza - CE com sua esposa Marinete Alves e seu filho mais velho Flávio 
Silva. Em meados de 1985 o Pastor Sálvio se converteu ao cristianismo em uma Igreja Batista 
daquela cidade. Em 1986 retorna a São Paulo, com três filhos pequenos e dá inicio a sua 
trajetória no meio cristão, dez anos depois seria consagrado Pastor pela Igreja Assembleia de 
Deus. 

Teólogo, formado pelo IBES - Instituto Betel de Ensino Superior - em 1994 na cidade 
de São Paulo, foi integrante da E.M.G (Embaixada Missionária Global), cujo maior foco era 
pregar o evangelho no mundo, principalmente nos países africanos como a Nigéria e o Egito. 

Pastor Sálvio foi um articulador de grandes movimentos sociais no Bairro do Jardim 
São Pedro. Trouxe o "Dia de Ação Social", um evento solidário no bairro no qual a população 
carente tinha acesso a assessoria jurídica, consulta oftalmológica, corte de cabelo, pedicure, 
manicure, entre outros serviços. Sálvio foi idealizador do projeto "Bolsão de Empregos", o qual 
inseria pessoas de "baixa renda" e desempregados no mercado de trabalho por meio de 
recolocações profissionais, os atendimentos ocorriam na sede da Subprefeitura de 
Guaianases. 

Pastor Sálvio foi o fundador da IBCL (Igreja Batista Cristã Livre), fundada em 31 de 
Dezembro de 2003, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Em meados de 2013 e 2014, teve 
sua saúde prejudicada com problemas renais, momento em que por pouco não foi submetido a 
um transplante de rins. Em 2015, Pastor Sálvio veio a falecer em decorrência dos problemas 
renais agravados por um AVC (acidente Vascular Cerebral), deixou esposa e seis filhos, sendo 
que seu filho Sálvio Roberto da Silva Filho foi ungido ao pastoreio, tendo sido alçado como 
Líder da IBCL (Igreja Batista Cristã Livre). 
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