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Natural de Bauru - São Paulo, filho de Antacildas Pereira Leite e Carla Rugai Pereira 
Leite, casado com Maria Lucia Luque Pereira Leite e pai de Ricardo Luque Pereira 
Leite e Luciana Luque Pereira Leite, atualmente Secretário Municipal de Habitação 
do Município de São Paulo, o Engenheiro Ricardo Pereira Leite se faz incontestável 
merecedor do título que ora lhe concedemos.  
Em seu vasto currículo encontram-se inúmeras realizações referente à função que 
exerce, dentre estas:  
- Mestrado em Estratégia pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - USP em 
2003;  
- Pós Graduando em Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, 1984;  
- Graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo em 1984;  
- Sócio Diretor da Empresa Titano Engenharia.  
- Trabalhou como Diretor de Novos Negócios da Tecnisa Engenharia e Comércio;  
- Atuou como Diretor do Grupo Empresas ABC-Investimentos;  
- Trabalhou como Gerente do Setor de Assessoria Econômica da Duratex S.A.  
- O engenheiro Ricardo Pereira Leite foi Diretor do SECOVI, atuou, também, como 
voluntário da ONG Instituto Empreender Endeavor na Avaliação de 
Empreendedores, Fundador e Conselheiro da Associação dos Moradores da Rua 
Pernambuco; Fundador e Conselheiro da Associação de Moradores das Ruas 
Joaquim Antunes e Virgílo Carvalho Pinto; Diretor de Comunicação da Associação 
Brasileira de Sommeliers em São Paulo.  
- Por fim, o Engenheiro Ricardo P. Leite atuou por mais de 20 (vinte) anos na 
iniciativa privada no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários e como 
professor universitário.  
Além das atuações profissionais e sociais acima citadas, o Eng. Ricardo Pereira 
Leite possui considerável aprimoramento profissional devido a inúmeros cursos e 
estudos realizados, ou seja, é homem possuidor de intenso e fundamental preparo 
para a função que lhe é delegada.  
Portanto, o Engenheiro Ricardo Pereira Leite é, sem sombra de dúvidas, merecedor 
da homenagem que esta vereadora, a Câmara Municipal e a cidade de São Paulo 
lhe presta. Os serviços por ele prestados aos munícipes, de certa forma, podem 
passar desapercebidos, mas um olhar mais atento, uma visão um pouco mais 
aguçada e direcionada ao âmbito onde exerce sua função, demonstrarão e 
evidenciarão a essencialidade de sua função com a grandeza de suas atitudes e 
ordens no que se refere à organização, controle e direcionamento daqueles que nos 
protegem, ou seja, função essencial à organização da sociedade.  
Por todos e tantos outros motivos que poderiam ser expostos neste Projeto de 
Decreto Legislativo e que solicito aos meus nobres pares que aprovem este 
enaltecendo cada vez mais a necessidade de se evidenciar à sociedade a grandeza 
de atitude de membros que a compõe e que nos servem de exemplo para atitudes 
contemporâneas e futuras que valorizam e enaltecem a cidadania.  
 


