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EMENTA: SOLICITO O CUMPRIMENTO DA LEI 14.606/2021 

QUE DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO  OU  

PRÓRIO MUNICIPAL DE MARIA RÉGIA GÁRCIA 

PARIZI 

 
Senhor Presidente,     
 

Na sessão do dia 20 de julho de 2021 foi acatada e aprovada a 
indicação do vereador Jean Corauci para que fosse denominado um logradouro público 
ou próprio municipal com o nome de Maria Régia Gárcia Parizi. 

 
Venho requerer, na forma regimental desta Egrégia Casa, que seja 

oficiado o Senhor Prefeito Municipal de Ribeirão Preto, para que envie Decreto aos 
setores competentes pertencentes a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto para que a Lei 
de número 14.606/2 

 
 
 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 

Jean Corauci 

Vereador 
 
 
 

Maria Régia Garcia Parizi nasceu, em 03 de maio de 1948, em 
Altinópolis/SP, filha do casal Manoel Garcia (empreiteiro e pintor) e Hilda Pasquali Garcia  
(modista de alta costura), casada com Gilberto Parizi (in memoriam), mãe de Alexandre 
Garcia Parizi e Guilherme Garcia Parizi (in memoriam).  Estudou toda sua infância na sua 
cidade natal. Na sua adolescência, já em Ribeirão Preto, estudou no E.E. OTONIEL 
MOTA, onde concluiu o MAGISTÉRIO, e em seguida cursou na UNAERP, o curso de 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA. Durante sua vida teve somente 2 empregos. O primeiro foi na 
Escola Infantil “Toca do Coelhinho”, como Professora, “ligada às artes plásticas, muito 
talentosa e dedicada, querida por todos”, palavras da Fundadora e amiga Maria Cristina 
Potério, onde trabalhou de 01/08/1977 á 14/02/1980, escola situada na Avenida Meira 
Júnior, nº 1278, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Sendo o segundo como Professora 
Primária de Matemática, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, nesta cidade no qual 
permaneceu até se aposentar em meados 1992. Como mulher virtuosa, filha carinhosa, 
esposa fiel e mãe dedicada, sempre ajudou à todos a quem podia, prestando serviços 
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voluntários, em várias instituições filantrópicas. Em reconhecimento aos serviços 
voluntários prestados à sociedade e como Católica, de fé inabalável, foi convidada em 
1993, pelo Padre Gilberto Kasper para secretariar a Catedral Metropolitana de São 
Sebastião de Ribeirão Preto onde permaneceu até maio de 2001.  Em 01/06/2001, o 
Pároco da Catedral Metropolitana, Padre Paulo Fernando de Mello Cunha, foi transferido 
para a Paróquia Santa Rita de Cássia/Jardim Independência sendo que a mesma o 
acompanhou afim de assumir a secretaria, onde permaneceu até seu falecimento, em 
16/03/2021.  Como professora elogiada por seus alunos que admiravam pelo seu sorriso 
largo e olhos cheios de ternura, era chamada carinhosamente por “Tia Régia”, conhecida 
por sua elegância e perfume que refletiam sua beleza interior e alma iluminada. Levou luz 
por onde passou e deixou lindas lembranças para àqueles que tiveram a oportunidade de 
conhecê-la. 
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