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JUSTIFICATIVA 

 

O Sr. Rikio Hayashi, filho de Sadasuki Hayashi e Sayo Hayashi, nasceu em 

23 de junho de 1940, na cidade de Oriente, no interior paulista. 

 

Mudou-se para a cidade de  São José dos Campos em 1957, aos dezessete 

anos de idade. Desde esta época já trabalhava para ajudar os pais no custeio do lar. 

 

Era um “autodidata” por execelência, entendia de mecânica, elétrica, 

hidráulica, manutenção, conserto de radio e televisão. Sempre disposto a prestar ajuda a quem fosse 

e qual quer que fosse o serviço ou necessidade.  

 

Em 1974 mudou-se para o bairro da Vila Industrial, sendo muito conhecido 

pela profissão de técnico em TV e Rádio. Sua habilidade chamava atenção, sendo que clientes de 

outras cidades o procuravam. 

 

Seu caráter e atitude impoluta já chamavam atenção na comunidade. Era 

comum os moradores da região procurar o Sr. Rikio para aconselhamento e opinião sobre os mais 

diversos assuntos. 

 

Participou ativamente nas melhorias não somente da Vila Industrial, bem 

como de bairros vizinhos, como asfaltamento, iluminação, aumento de linha de ônibus e agência 

bancária entre outros. 

 

Sr. Rikio Hayashi é sinônimo de bondade e humildade. 

 

Sr. Rikio era casado, deixou esposa, duas filhas, cinco netos e três bisnetos. 

Entretanto, muito além de qualquer outra coisa, ele deixou um legado de luta e fé. 

 

Aos familiares, amigos, conhecidos e clientes, além da saudade, ficam a 

imagem de um homem forte, cheio de compaixão, humilde, bondoso e cheio de fé. 

  

Assim, conto com o apoio dos ilustres pares para aprovação da propositura 

em análise. 

 

São José dos Campos, 28 de abril de 2020. 

 

 

José Dimas Pereira - PSDB 
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