
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 10/2020 

 

 

 

Dispõe sobre a concessão de Medalha de Mérito 

Cultural “Ademar Carlos Guerra” ao Ilustríssimo 

Senhor “Nelson Malzoni Silvério” e dá outras 

providências. 

 

 

 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Cultural “Ademar 

Carlos Guerra” ao Ilustríssimo Senhor “Nelson Malzoni Silvério”, pelos relevantes 

serviços na área cultural prestado a Sorocaba. 

 

Art. 2º  As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto 

Legislativo correrão à conta de verba orçamentária própria. 

 

Art. 3º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

 

S/S., 17 de fevereiro de 2020 

 

 

FERNANDO DINI - MDB 

       PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 



 

JUSTIFICATIVA: 

 

    Nascido em Sorocaba/SP aos 12.10.1982, filho de pai negro 

descendente de escravos de Minas Gerais e indígenas fluminenses e de mãe branca 

descendente de italianos da Calábria. 

    Mãe dona de casa e pai tapeceiro, foi o terceiro e último filho de 

um lar muito pobre, nunca teve casa própria e nem automóvel. Sempre estudou em 

escolas públicas (Arquimínio Marques da Silva, depois Cyrillo Freire e por fim Curso 

Técnico de Informática no Fernando Prestes). 

    Aos 03 perdeu o tio melhor amigo, aos 05 a avó que mais amava 

e aos 08 seus pais se separaram após grandes problemas. Pai expulso de casa pelo avô 

materno, que logo depois faleceu, sobreviveu em 04 pessoas com apenas um salário 

mínimo nos primeiros 18 anos de vida. 

    Desde pequeno recebeu convites e até mesmo alguma pressão 

para usar drogas, álcool, cigarro, e outros tipos de vícios e facilidades e por ser católico 

fervoroso à época, desejando inclusive ser padre, o que era apoiado pela igreja e 

catequistas da época, sempre recusou, apegando-se à família e à Deus. 

    Ao invés de pegar o caminho mais fácil, desejou o caminho da 

leitura e dos estudos e sabia que sendo negro e extremamente pobre só conseguiria 

vencer na vida através dos estudos. 

    Aprendeu a ler com Gibis, passou a ler 100 livros por ano e a 

escrever poesias diárias aos 12 anos. 

    Entre os ano de 1994 à 2002, lutou para ser o melhor aluno de 

todas as escolas em que estudou, ou estar entre os melhores. Com dificuldades graves na 

vida e na família colocou todo o coração na igreja e na escola onde foi educado para a 

vida.  

    Se tornou adventista em 1994 junto com sua família e passou a 

desejar ser pastor. Continuou sempre amigo dos amigos e líderes católicos e passou a se 

destacar também em sua nova comunidade evangélica. 

    Se tornou desbravador (similar à escoteiros), onde foi depois 

conselheiro, almoxarife e secretário. Passou a ser diácono na igreja e responsável por 

abrir e fechar a Igreja Central de Sorocaba, na Rua Senador Vergueiro, onde esteve até 

fim do ano passado, por 25 anos ao todo, tendo se tornado uma de suas principais 

lideranças.  

    Como tinha os dentes tortos, não tinha dinheiro nem para 

comprar balas na cantina das escolas ou tirar xerox, sempre foi muito tímido, apesar de 

ter talentos e capacidades intelectuais que destoavam dos demais colegas e familiares. O 



 

sonho era cursar inglês, pois todos os seus amigos tinham cursado. Arrumar os dentes, 

mas nunca teve dinheiro para custear nem médicos, nem dentistas. 

    Por termos nos tornado evangélicos, fomos abandonados por 

décadas pelos familiares, sobretudo nos momentos que mais necessitávamos. Começou 

a procurar trabalho, mas não conseguia porque não tinha como pagar por cursos e não 

tinha experiências anteriores. Trabalhou embalando jornais, ajudando o pai na tapeçaria 

(e não foi pago) e ajudava vizinhos para ganhar um troco.  

    Ao fim do Ensino Médio, sonhava em cursar Faculdade, mas não 

teria como pagar – fez então Curso Técnico de Informática e logo depois de mais 

mortes na família e pela pobreza e dificuldades da vida teve depressão pela primeira 

vez. 

    Entre os anos de 2002 à 2010, após ajuda das duas irmãs e da 

mãe que se juntaram para pagar a matrícula caso passasse (uma irmã estagiava e a outra 

varria calçadas do vizinho e ajudava como babá para ter algum dinheiro), passou no 

Vestibular da FADI Sorocaba sem estudar nada, na primeira e segunda fases, e passou a 

buscar com mais forças os seus sonhos.  

    Na Faculdade fez o primeiro ano com destaque, ficou amigo de 

todos os professores e todos conheceram o site que criou na época e passaram a divulgar 

em toda a faculdade os seus poemas e escritos. Foi convidado a escrever com 

regularidade para o site e para o Jornal do Centro Acadêmico e se tornou um dos líderes 

de sua Turma de Direito.  

    Estudava de manhã, passou a estagiar pela tarde e voltava à 

Faculdade à noite para estudar. Após insistir com a bibliotecária chefe da FADI, pela 

primeira vez foi aberta toda a Biblioteca para consulta direta pelos alunos.  

    Queria ser juiz, ou delegado, e na política sempre sonhou em um 

dia ser assessor de alguém ou ter alguma função na área de Educação ou Cultura.  

    Fez inúmeros trabalhos voluntários, no GPACI, com amigos da 

igreja, ajudando pessoas carentes, repartindo o que ganhava com quem precisasse mais 

ainda e abriu duas bibliotecas comunitárias para divulgar os livros e a leitura.  

    Se tornou sócio do Gabinete de Leitura, começou a frequentar o 

círculo literário da cidade e um saudoso escritor sorocabano (Álvaro Viotti Vieira) 

passou a incentivá-lo apresentando-o para todos e levando-o para reuniões e 

lançamentos. 

    Em conversa particular, segredou que o queria substituindo-o na 

Academia Sorocabana de Letras, e queriam que fizesse o discurso de homenagem 

quando nos deixasse. Foi convidado à maçonaria três vezes, e por três diferentes 

pessoas, mas desejava vencer por conta, achando ser possível e acreditando em Deus.  



 

    Obteve destaque acadêmico e principalmente religioso, tendo 

sido um dos líderes mais jovens da Igreja Adventista na cidade onde sempre 

desempenhou importantes papeis, em praticamente todos os Ministérios da Igreja e 

atividades sociais e religiosas fora dela. Fez dois anos de estágio na 19° Ciretran, a 

convite do Dr Prette, primo de sua mãe e dois anos de estágio no Banco do Brasil, setor 

jurídico, onde teve a oportunidade tardia de tirar carta e viajar a serviço do Banco para 

mais de trinta cidades da região.  

    No entanto, após tantos sonhos e certeza de vitórias, tudo passou 

a dar errado na vida, e por uma sequência de desapontamentos e tristezas, teve 

novamente uma depressão gravíssima que durou 04 anos, fazendo-o isolar-se do mundo 

e das pessoas. Ficou 04 anos só trabalhando em casa e não atendia ninguém.  

    Mas foi o período que resolveu escrever mais poemas, 

desabafando, e a ler. Escreveu mais de 2.000 poemas, e leu mais de 2.500 livros.  

   Entre os anos de 2010 à 2018, saído da depressão com a ajuda do 

saudoso médico ortopedista Dr Eduardo Vieira, passou a ajudar inúmeras pessoas a se 

libertar também.  

  Aceitou para si mesmo o desafio de conversar pela internet com 

inúmeras pessoas depressivas e desejosas de se suicidar, a fim de aconselhá-las e 

recebeu diversas vezes o feedback de que a nossa amizade e as palavras ditas foram os 

motivos de continuarem vivas. Se casou em 2013 e passou a estudar também tudo sobre 

drogas, álcool e cigarro e passamos a tentar ajudar diversos amigos e pessoas a prevenir 

recaídas e o primeiro uso.  

    Passou a pregar nas igrejas de Sorocaba e até hoje são pelo menos 

duas pregações por mês. Amamos as pessoas de todas as crenças e religiões, sem o 

fanatismo e o radicalismo, infelizmente, a muitos comuns. Passamos a atuar na 

advocacia e novamente sonhar grandes sonhos. 

    Os maiores sonhos são no sentido cultural e educacional – um dia 

abrir um Instituto para alfabetizar adultos e pessoas carentes, e para oferecer cursos 

técnicos e profissionalizantes em regime de PPP, e um dia ser membro da direção do 

Gabinete de Leitura, do IHGGS, ou do Sorocaba Clube e membro da Academia 

Sorocabana de Letras.  

    Por conhecer com profundidade a política pátria e a Ciência 

Política, e sendo um cidadão e eleitor de Centro-Direita, sempre teve o desejo também 

de ser útil ao município, seja como assessor ou como membro efetivo de alguma função 

nas Secretarias de Educação ou Cultura. O sonho seria até de um dia se tornar 

Secretário, algo que irá buscar, ainda, em sua vida. Realizamos uma séria de atividades 



 

voluntárias, fizemos programas para leitura da Bíblia e ajudamos mais de 100 pessoas a 

ler ela toda pela primeira vez.  

    Fizemos duas bibliotecas comunitárias, possibilitando o acesso 

aos livros a muitas pessoas. Recolhemos e doamos livros para associações, clínicas e 

institutos sociais. Temos um ministério religioso que apoia doações e auxílio a pessoas 

carentes, mas sobretudo procura levar amor, humildade e paz a todos os corações.  

    Entre os anos de 2019 à 2020, foram publicados os seus 08 

primeiros livros: Gritos do Mundo; Tempestade de Ilusões; Palavras do Coração; 

Amantes de Outra Época; Luz do Mar; Ecos da Vida; Eis-me aqui; A Celebração da 

Vida. 

    Está trabalhando em projetos para a publicação posterior de 3 

livros jurídicos, 2 livros motivacionais, 1 livro biográfico, 3 livros de história e 

curiosidades e pelo menos mais 10 livros de poesias. Iniciei minha 10ª Pós-Graduação, 

terminei o Bacharelado em Teologia, conclui 83 Cursos Concluídos no ano, 47 

Participações em Treinamentos e Palestras, 42 livros lidos no ano de 2019, estabeleceu 

uma parceria de apoio e trabalho conjunto com o Dr Felipe Gori, nosso padrinho de 

casamento, e inauguramos a MALZONI GORI Associados, um escritório com um braço 

de consultoria jurídica e outro empresarial, e futuramente desejamos criar o Instituto 

Malzoni Gori, para ajudar vidas a saírem da pobreza. 

   Recebeu convite para escrever o primeiro livro Jurídico direto 

pelo Editor da Rumo Jurídico, associado da Editora JH Mizuno, para escrever um livro 

sobre Compliance e outro sobre Direito Médico.  

    Recebeu inúmeros convites para Tutoria e Consultoria 

Educacional.  

    Pelos relevantes serviços prestados na área cultural de Sorocaba,  

temos a oportunidade de prestar nossos reconhecimentos e de homenagear o Sr. 

“Nelson Malzoni Silvério”, concedendo-lhe a Medalha de Mérito Cultural “Ademar 

Carlos Guerra”. 

Para tanto, conto com a acolhida dos Senhores Vereadores desta 

Casa de Leis. 

S/S., 17 de fevereiro de 2020 

 

 

FERNANDO DINI - MDB 

       PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 


