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O presente projeto de lei pretende denominar PRAÇA PADRE FRANCISCO 

APARECIDO DA SILVEIRA, o logradouro público inominado, com características de praça, no 
encontro da Rua Isabel Aguiar de Campos com a Rua Professora Hermínia Cavezzalli 
Sampaio, Parque Grajaú, âmbito da Subprefeitura de Capela do Socorro. 

Trata-se de homenagear o sacerdote e radialista que muito contribuiu para a 
disseminação da fraternidade, do amor ao próximo e da ação conjunta em prol do cristianismo, 
da fé católica e da vida em comunhão para o bem de todos, falecido prematuramente aos 55 
anos, no dia 8 de agosto de 2021 e cujo exemplo e legado de Fé e Boa Vontade merece 
permanecer e ser preservado na memória Paulistana. 

Constata-se da síntese biográfica que se transcreve para instruir a propositura que, nos 
termos regimentais e que segue anexada do croqui do logradouro que se pretende denominar 
e da cópia da Certidão de ÓBITO, que a homenagem é justa e atende aos requisitos 
normativos eis que o logradouro é oficial, inominado e não foi encontrado nos bancos de dados 
qualquer referência à proposta anterior de denominação para o local. 

Espera-se, pois, apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto. 

Síntese Biográfica 

Francisco Aparecido da Silveira nasceu no dia 02/01/1966, no município de Óleo (SP), 
no bairro de Mandaguari, mas conhecido como bairro do Lageado. Foi batizado no dia 
19/03/1966, dia de São José. Estudou da primeira a quarta série no município de Óleo e da 
quinta a oitava série em Santa Cruz Do Rio Pardo, onde também terminou o colegial. Boa parte 
desses estudos foram feitos através da escola Apostólica Dominicana. Após concluir os 
estudos, foi morar em Goiânia onde fez o pré-noviciado nos Dominicanos e o noviciado em 
Uberaba (MG). Licenciado em Filosofia pela PUC-MG, com direito a mais dias nas cadeiras de 
Psicologia e Sociologia no ano de 1999. No mesmo ano entrou na Diocese de Santo Amaro, 
onde cursou Teologia na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, Arquidiocese de São Paulo, 
tornando-se bacharel em Teologia, no ano de 2002. 

Desde sua infância se destacou como liderança natural em sua cidade onde, para além 
da catequese, criou o grupo de jovens e outros projetos e trabalhos comunitários. 

Ingressou na vida religiosa na Escola Apostólica Dominicana em Santa Cruz do Rio 
Pardo, e, ainda como seminarista, trabalhou na Sociedade Rádio Difusora, sendo que o 
trabalho em Rádio o acompanhou por toda a vida. 

Ordenado diácono no dia 20 de outubro de 2001 e Sacerdote em 09 de novembro de 
2002, na Paróquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro e Santa Rosália, sob o bispado de 
Dom Fernando Antonio Figueiredo, Bispo da Diocese de Santo Amaro. 

No ano de 2003, assumiu a Paróquia São João Bosco, Setor Varginha. Em 2007, 
assumiu a Paróquia São Francisco e São Rafael, também no setor Varginha, sendo também 
vigário forâneo pastoral do Setor Varginha, onde se destacou pelo trabalho na construção e 
animação, de diversas paróquias e comunidades. 

Por esse trabalho, foi condecorado com o Título de Cidadão Paulistano no dia 12 de 
setembro de 2007, de iniciativa do vereador Arselino Tatto. 

Permaneceu na Paróquia São Francisco e São Rafael até o ano de 2014 quando, em 
03 de fevereiro, foi transferido para Paróquia Nossa Senhora Aparecida no Grajaú, onde 



exerceu seu ministério Pastoral. e em 2020 assumiu a Paróquia Cristo Ressuscitado, tornando-
se pároco das duas paróquias ao mesmo tempo. 

Além de presbítero, Padre Francisco também foi Radialista e apresentador na Rádio 
Milícia da Imaculada, das 5h às 6h da manhã, do Programa Chamado Recado de Vida, 
representando a Diocese de Santo Amaro. Manteve ainda, através do WhatsApp o Evangelho 
em até sete minutos, enviado para milhares de ouvintes todos os dias. 

Padre Chicão era muito devoto de Nossa Senhora. 

Tornou-se conhecido na região de Parelheiros e Grajaú por construir e reformar várias 
igrejas. 

Faleceu aos 55 anos, no dia 8 de agosto de 2021, no Hospital Grajaú, após um mal 
súbito em casa, deixando um Legado de Fé, de Boa Vontade e de Amor ao próximo. Seu 
exemplo como Sacerdote e Cidadão permanecerá para sempre no coração de seus irmãos de 
fé e de todos que tiveram o privilégio de comungar de suas palavras e ações. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/08/2021, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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