
Queridos Leões, 

Aqui uma breve (não tão breve) apresentação sobre mim; 

Silvio Luiz Pereira da Silva, sou do LC Bertioga, Distrito LC5 – DG CL João Claudino e 
Cal Fátima Brasil. 

Nascido em Mogi das Cruzes em 09 julho   1.963, nos mudamos para Bertioga em 
meados de 1.997, a convite de meu sogro italiano de nome (pura coincidência) Silvio 
que já morava aqui, abrimos um comércio de ferramentas ao qual continuo até o dia de 
hoje. Viemos eu minha esposa Giuliana Cristoni e nosso filho Adonai, hoje com 30 anos, 
é oficial formado na Marinha Mercante do Brasil, minha esposa na época estudava 
arquitetura na faculdade Bráz Cubas em Mogi, hoje formada trabalha comissionada na 
Prefeitura de Bertioga na Secretaria de Obras/Habitação, tivemos uma filha Iris hoje com 
23 anos formada em Fisioterapia, tenho também outro filho Diego 34 anos formado em 
ADM (adotivo de meu primeiro casamento).  

Na época em que minha filha iria prestar vestibular me incentivou a voltar a estudar, 
pois   no passado me faltava tempo,  acatei o incentivo dela e me inscrevi na FABE  
Bertioga para o curso de Direito, começando meus estudos com dificuldades por estar 
muito tempo afastado da sala de aula, mas cheguei ao final, apresentação de TCC no 
congresso CONCREFAC , Políticas Públicas e Direitos Fundamentais, o tema de meu 
trabalho foi sobre;  “Regularização Fundiária E Mediação Como Facilitador do 
Processo”, um tema que muito me interessa, regularizar imóveis de pessoas de baixa 
renda,  fiz também um trabalho na faculdade  que muito me chamou atenção que foi; “O 
Processo Transexualizador Na Pandemia”, através desses trabalhos comecei a 
compreender a dificuldade da população mais carente, de como o acesso aos seus 
direitos são cada vez mais violados, dessa forma eu quero usar o direito para ajudar os 
que precisam e não possuem  condições de arcar com despesas e não tem 
conhecimento por ignorância de seus direitos como cidadãos. 

Gosto muito da área social, em que podemos ajudar o próximo. 

 Fui diretor de eventos da APAE Bertioga, presidente da loja Maçônica na Riviera de 
São Lourenço, e hoje sou membro do Lions Club de Bertioga, como podem ver gosto 
muito de ajudar o próximo através de instituições. 

Aah... tenho um hobby, eu e minha esposa adoramos dançar, começamos lá atrás 8 à 
10 anos mais ou menos, estudamos na Aerodança em Santos, paramos no episódio de 
minha faculdade e hoje com o termino da faculdade voltamos a frequentar o curso de 
dança de salão, dessa forma sempre que podemos participamos de jantares dançantes, 
bailes, projeto harmonia aqui de Bertioga, etc ... 

Minha esposa é fascinada em ajudar os bichinhos de rua e eu embarco junto com ela, 
cães, gatos etc., falando nisso temos dentro de nossa casa apenas 10 gatos e um 
cachorro, todos adotados sem marca específica e fora de casa mais 6 que alimentamos 
e tentamos castrar para que não procriem e fiquem bem. 

Tenho uma filha e esposa lindas que me ensinam todos os dias, como ser uma pessoa 
melhor, então entendo que ajudar as pessoas é melhorar a si mesmo, como dizia Karl 
Marx, são padrões sociais que manifestam nosso imaginário que mascaram a realidade, 
então todos somos iguais sem diferença social. Desculpem se me alonguei, as vezes 
me empolgo, mas quero realmente aprender e ajudar fazendo a diferença. 


