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Ricardo da Silva foi  um importante empreendedor e amigo da comunidade de São
Mateus, na zona leste de São Paulo.

Nascido em 12 de janeiro de 1972, viveu praticamente a vida inteira no bairro Jardim
Rodolfo  Pirani,  que compreende o logradouro indicado.  Lá fez  muitos amigos  e  participou
ativamente  da  vida  comunitária.  Estudou  na  EMEF  Claudio  Manoel  da  Costa,  também
localizada na região.

Começou a trabalhar muito cedo, sempre com entusiasmo e alegria. Após anos de
trabalho intenso,  tornou-se um empresário  de sucesso,  porém sem nunca abandonar suas
origens.  Ricardo  sempre  fez  questão  de  participar  das  atividades  comunitárias,  cívicas  e
beneficentes, o que o tornou um importante líder comunitário.

Infelizmente,  Ricardo veio a falecer em 09 de dezembro de 2021, aos 49 anos de
idade, deixando esposa, Elisângela, filho, Victor, e o neto Ricardo.

O logradouro indicado consiste em área pública municipal inominada. Localizado na
confluência das ruas Diogo de Moraes Lara e Júlio César Moreira, no distrito de São Rafael,
subprefeitura de São Mateus.

Registrada sob o código do CAP 2507, e sob o número de área do terreno 3080. A
área está registrada em transcrição nº 74.484. No cadastro fiscal, está localizada no setor 152,
quadra 279, lote 0001.

Situado no bairro Jardim Rodolfo Pirani, onde Ricardo viveu e atuou em prol da região
e das pessoas que lá  habitam e circulam.  Trata-se de local  de grande relevância  e  valor
simbólico  para  a  comunidade,  que  ajuda  informalmente  na  manutenção  física  do  local,  e
situada em frente ao clube de Futsal, do qual o homenageado era frequentador assíduo.

Na esperança de poder contar com o apoio dos Nobres Pares, apresento o projeto,
tendo confiança em sua relevância para a comunidade.
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