
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 24/2022

que dispõe sobre:
DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA
“MIGUEL RICCIARDI”

O vereador da Câmara Municipal de Guaxupé que “in fine” assina, propõe o
seguinte PROJETO DE LEI:

Art. 1º – A Rua “05” localizada no loteamento “Residencial Boa Vista” passará
a denominar-se oficialmente “MIGUEL RICCIARDI”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, Maria Gabriela Monteiro Melo da Câmara Municipal de Guaxupé.

Guaxupé, 26 de outubro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente

Câmara Municipal de Guaxupé



JUSTIFICATIVA
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 24/2022

que dispõe sobre:
DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA

“MIGUEL RICCIARDI”

Data
nascimento

: 08/05/1922

Data
falecimento
Naturalidade : Guaxupé-MG
Nome do pai : Nicola Ricciardi
Nome da Mãe : Maria Antonieta Ricciardi

Casado com :
Barbara  Franchi  Ricciardi,
Antônia Madalena 

Filhos :
Regina,  Nelide  Glória,
Dalva, Lúcia, Elizete, Nicola
e Fernada

Profissão : Comerciante

Miguel  Ricciardi  é  o  segundo dos 11 filhos de imigrantes italianos que se

instalaram no Bairro Bebedouro, no início do século passado. 

Começou  a  trabalhar  muito  cedo  em  sua  charrete  como  verdureiro  nas

imediações do Bairro Bebedouro e logo casou-se com sua primeira esposa: Dona

Barbara Francchi, e tiveram 6 filhos. Após o falecimento de sua primeira esposa,

casou-se novamente com Antônia Madalena, tiveram um casal de filhos. Após seu

primeiro casamento constituiu  seu comércio  de secos e molhados,  popularmente

chamado de “venda”, na esquina da Rua José Augusto Ribeiro do Valle com a Rua

Capitão Américo Cyrino. Tornou-se conhecido na cidade pelo seu jeito de imigrante

italiano muito bondoso e folclórico.

Seu comércio atendia ao bairro,  principalmente os ferroviários da saudosa

CIA Mogiana, quem eram os principais fregueses. 

Dono de uma alegria peculiar, Senhor Miguel era muito querido por causa de

seu jeito bondoso e caridoso pois  gostava de distribuir  peixes e suas pescarias,

distribuía também mandioca da sua chácara para seus amigos e vizinhos. 



Era fanático pelo time de futebol  Palmeiras. Gostava de brincar com seus

vizinhos corintianos, soltando muitos foguetes quando seu time ganhava.

Era devoto de Santa Lúzia, Nossa Senhora Aparecida e Santos Reis. Gostava

de receber a companhia de Santos Reis em sua venda, onde eram servidos almoços

e jantares inesquecíveis. 

Deixou um grande legado aos filhos, genros, netos e bisnetos, de como a vida

deve ser vivida com alegria, respeito e honestidade.

Estaria completando 100 anos em 08/05/2022, veio a falecer com 93 anos em
agosto de 2015, sendo atestado causa morte natural.

Por todo o exposto, nada mais justo que seu nome seja perpetuado através
de  um  nome  de  via  pública  para  que  sua  família  receba  essa  justa  e  singela
homenagem da Câmara Municipal de Guaxupé.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo, em 26 de outubro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente 

Câmara Municipal de Guaxupé
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