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A presente proposição tem por finalidade denominar logradouro público inominado 

localizado na Vila Prudente como Praça GCM Paulo Ricardo Nishitani. 

GCM 3ª Classe Paulo Ricardo Nishitani, nascido em 11 de julho de 1983, na 
maternidade Santa Marina, em São Paulo/SP, deixa saudades desde 8 de novembro de 2016. 
Na família Ricardinho, na corporação GCM era conhecido por Nishitani ou o Japonês, tendo 
em vista ser um dos únicos japoneses da corporação. 

Seus pais, Dirce Nishitani e Shoiti Nishitani, junto com seu irmão Rodrigo Hideki; Paulo 
Ricardinho, foi aos 2 anos de idade para o bairro do Jardim Avelino, Zona Leste da capital 
paulista, onde residiu por toda sua vida. Paulo era um amante das forças armadas, amava e 
desejava de todo o coração ser GCM. 

Estudou no Colégio São Miguel Arcanjo, onde concluiu o ensino fundamental. Após, 
passou a estudar no Colégio Bandeirantes, formando-se no ensino médio. 

Posteriormente, cursou Engenharia Hidráulica e Saneamento básico na FATEC e pós 
graduou-se em Segurança Urbana pela Faculdade Zumbi dos Palmares. Ricardo também 
realizou curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), onde pretendia usar a técnica única e 
exclusivamente para auxiliar instituições assistenciais, ou seja, sem fins lucrativos. 

Também cursou Administração na Universidade Uninove, tendo sido estagiário na 
Companhia de Saneamento básico do Estado de São Paulo (Sabesp ). Além do extenso 
currículo intelectual, Ricardinho tinha um forte chamado para atuar em benefício da sociedade. 
Desta forma, passou a realizar ações que visavam o bem estar das pessoas e sua segurança, 
o que em pouco tempo tornou-se também sua profissão. Foi Bombeiro Civil porque mais que 
ajudar, entendia que sua missão era salvar e cuidar de vidas. Continuou estudando muito e 
prestando diversos concursos públicos, todos na Área da Segurança. Foi assim que se tornou 
Guarda Civil, sendo admitido pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. 

Dono de um sorriso elegante, sorriso esse que não saia do seu rosto, pois nele não 
havia tristeza, era charmoso, sincero, o Paulinho era amigo, atencioso, carinhoso, se apegava 
facilmente as pessoas, acreditava na verdade da vida e do amor ao próximo. 

Assim, como efetivo da GCM, passou a trabalhar com muito empenho, amor extremo e 
dedicação exemplar na Corporação. 

Impossível não discorrer acerca de sua retidão de caráter, idoneidade, respeito à 
sociedade e amor ao próximo, que exteriorizava com a realização e participação em diversas 
ações sociais destinadas a crianças de comunidades carentes e moradores em situação de 
rua. 

Infelizmente, no dia 8 de novembro de 2016, aos 33 anos de idade, Paulo Ricardo veio 
a falecer em decorrência de um acidente de moto fatal. Uma enorme fatalidade que abalou a 
todos que o conheciam, pois ele viveu intensamente todos os dias da sua vida, sua fé era 
grande e ele não tinha medo de enfrentar dificuldades, assim era como GCM defendeu a 
cidade e o cidadão. 

Nishitani deixa uma enorme saudade, ele passava diariamente para o seu grupo de 
amigos no Whatsapp mensagens simples, dizendo: "Oi te amo; Oi estou com saudades de 
você!; Oi se cuida pois eu gosto muito de você". Nishitani era muito querido e seu velório reuniu 
milhares de pessoas, entre moradores da região, familiares, amigos pessoais, colegas de 



escola, de faculdade e colegas da Corporação, que compareceram em peso e realizaram uma 
belíssima homenagem em sua partida. Ele tinha um grande futuro na GCM, pois antes de seu 
passamento, estava por concluir sua pós graduação em Segurança Urbana, sendo o único 
GCM 3ª Classe com pós graduação na área de segurança urbana, desejava seguir carreira, e 
sonhava em ser o Comandante Geral da Corporação. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação da presente 
medida visto que se reveste de interesse público em denominação de logradouro público 
inominado em justa homenagem ao Guarda Civil Metropolitano Paulo Ricardo Nishitani, da 
cidade de São Paulo em memória da Vila Prudente. 
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