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Este projeto visa denominar o logradouro publico inominado, localizado entre as 
Ruas Monsenhor Castro Nery e Adolfo de Sousa Carneiro, no Parque Maria Domitila 
em Pirituba.  
Inácio Ribeiro de Souza nasceu em 31/07/1938, na cidade de São Raimundo 
Nonato, localizada no estado do Piauí. Filho de Romão Joaquim de Sousa e Josefa 
Maria da Conceição, camponeses, teve cinco irmãos também nascidos na mesma 
localidade.  
Casou-se com Domingas com quem teve 04 filhos. Por volta de 1959, em busca de 
melhores condições de vida, veio para São Paulo, trabalhar como metalúrgico, em 
uma grande empresa de fundição, que na época empregava muitas pessoas vindas 
da região nordeste, e configurava o início do êxodo rural que futuramente estaria 
tendo uma enorme contribuição ao desenvolvimento econômico da região sudeste, 
exclusivamente do estado de São Paulo. Após conseguir se estabelecer em São 
Paulo, com um emprego certo, em 1966, traz do estado do Piauí sua esposa e seu 
filho Osvaldo.  
O inicio na cidade de São Paulo, foi muito conturbado, Inácio divide uma pequena 
casa no bairro do Anastácio, juntamente com outros funcionários, na mesma 
empresa onde trabalhava e com algumas pessoas que também haviam vindo do 
estado do Piauí em busca de trabalho.  
Durante aproximadamente 04 anos, a vida desta família, se confundia com cada 
nova dificuldade que aparecia, por outro lado Inácio ganha sua segunda filha, 
Odete. No ano de 1970, Inácio muda com sua família para o bairro Parque Maria 
Domitila em São Paulo, nesta época o bairro estava ainda em fase de construção, 
foi berço para o nascimento de sua terceira filha Eunice. Os anos se passavam e o 
trabalho duro na empresa continuava, e sua esposa lhe da mais um filho, Vagner.  
Em 1989, Inácio se aposenta, porém continua trabalhando ate 1992 quando 
começa então uma participação mais efetiva na Paróquia Sta Flávia Domitila do 
bairro e se torna sócio da Associação Amigos do Bairro Parque Maria Domitila.  
Seu trabalho se estendeu, e pela sua participação ativa e incansável trabalho na 
comunidade e na associação, no ano de 1996, se torna presidente da Associação e 
o pioneiro na região a desenvolver o trabalho da pastoral Fé de Política, onde na 
mesma época ingressa na Faculdade FAPCOM - Faculdade Paulus de Tecnologia e 
Comunicação e inicia o curso de Comunicação Social direcionado a Terceira Idade.  
Entre as principais conquistas alcançadas, liderando a associação, podemos 
destacar a construção da sede própria da Associação Comunitária do Parque Maria 
Domitila, a iluminação de vielas, tapas buracos, a canalização de esgotos e muitas 
outras, sempre representado a Associação em nome da comunidade junto à 
autoridades governamentais.  
Sua perseverança, paciência e sua fé em Deus, irradiavam todas as pessoas do 
bairro, onde acabou tornando-se uma referencia para todos os anseios do bairro. 
Diante de tanto trabalho em prol da comunidade, tornou-se respeitado por 
importantes autoridades e comerciantes da região, que tinham na pessoa de Inácio 
um forte aliado na ajuda da priorização dos projetos no bairro.  
Aos 73 anos, em um de seus trabalhos para a Associação, no mutirão para a 
reforma da mesma, sofre um acidente, e em 25 de maio de 2011. Inácio deixa a 
lembrança da paciência, perseverança e esperança de ter um bairro cada vez 
melhor, e com base em uma fé em Deus aprendida no decorrer dos anos, difundiu 
com toda a sua humildade, a todos de sua família, amigos e ao bairro, que Estava 
sempre pronto a ajudar quem quer que precisasse de ajuda, seja na comunidade, 
seja na Associação.  
Por tudo quanto exposto, conto com o apoio dos meus nobres pares na aprovação 
do presente Projeto de Lei.  


