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JUSTIFICATIVA - PL 0616/2019 

Sílvio Carlos Machado, filho de José Rodrigues Machado e Alzira do Valle Machado, 
irmão de Sílvia Inêz Machado (sua grande companheira de lutas políticas), casado com a 
advogada Dra. Denise Machado e pai de Carlos Eduardo Machado e Flávio Marcelo Machado, 
nasceu no em Sertãozinho, interior do Estado de São Paulo, e morou na Vila Formosa de 1959 
até a data do seu falecimento em agosto de 2019. 

Era Advogado desde 1977, com escritório na Vila Formosa desde este período, 
Jornalista e editor do Jornal "A Gazeta de Vila Formosa", de circulação quinzenal, por 40 anos 
ininterruptos. Prestou serviço militar como voluntário, iniciando como soldado e logo em 
seguida foi promovido a cabo e depois 3º Sargento, quando se desligou da corporação. 

Na juventude, formou-se técnico industrial e trabalhou em diversas indústrias 
multinacionais. Como advogado, atuou em vários seguimentos como Tribunal de Contas do 
Município, Câmara Municipal de São Paulo, direito penal, direito imobiliário, cível, 
administrativo e aposentou-se como Advogado na Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo. Juntamente com sua esposa Dra. Denise Machado, era sócio e Diretor da empresa 
Rana Imóveis, fundada em 1982. 

Dr. Sílvio sempre atuou na comunidade e participou da diretoria de diversas entidades 
sociais, comunitárias e de classe. Era sócio vitalício da Sociedade dos Amigos de Vila 
Formosa, tendo ocupado diversos cargos da diretoria, inclusive a presidência. Sócio fundador 
do Rotary Club de São Paulo Vila Formosa, onde também foi presidente e recebeu o título de 
companheiro Paul Harris, era membro efetivo do Clube de Lojistas de Vila Formosa. Participou 
da instalação do CONSEG de Vila Formosa em 1983, durante o governo de André Franco 
Montoro. Na OAB, foi membro da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção 
Tatuapé em diversas gestões, sendo que exerceu o cargo de tesoureiro 2015/2018. Na política, 
foi Presidente do PTB de Vila Formosa por quase 30 anos, delegado municipal, estadual e 
nacional em várias ocasiões e convenções. 

Com esta proposta de denominação de logradouro público com seu nome, a 
comunidade pretende honrar a memória e prestar justa homenagem ao Dr. Sílvio Carlos 
Machado, respeitadíssimo advogado, empresário, político e líder comunitário da Vila Formosa, 
que dedicou sua vida a prestação de serviços e a luta pelo desenvolvimento da Vila Formosa e 
toda região. 
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