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JUSTIFICATIVA - PL 0750/2020 
O Presente Projeto de Lei tem como objetivo homenagear a Sra .Nívea Pimenta 

Rodrigues, nascida em 19/06/1939 no bairro do lmirim em São Paulo (zona norte). Filha de 
mineiros (Henrique Pimenta Naves e Anita Clavis Pimenta), ela foi a primeira filha de três filhos 
que o casal teve. 

Estudou na escola para moças no antigo primário. Trabalhou antes de casar-se em 
banco e na antiga loja BURÍ. Casou-se em 14/12/1969 com Maurílio Torquato Rodrigues. Teve 
dois filhos (Patrícia e Eduardo). 

Ficou viúva em 1990. 

Entrou no Estado em 1974 (Hospital Psiquiátrico de Vila Mariana), depois de 6 meses 
foi para UBS Vila Carolina (entrou como secretária, mas fazia substituição de chefes uma vez 
por ano). 

Em 15/10/82 - foi para UBS Vila Ramos da Freguesia do ó como chefe de seção 11 e 
permaneceu lá até em 1998, quando houve uma reestruturação nas UBS's entre prefeitura e 
estado. Em 1999 foi transferida para UBS Vila Palmeiras com o mesmo cargo, aposentou-se 
em 2002. 

Mesmo depois de muitos anos sem estudar, voltou à vida acadêmica, terminando o 
antigo ginásio no Colégio Atenas em 1988. 

Sempre foi evangélica e frequentava a mesma igreja, IEQ desde 1954. Fez Instituto 
Bíblico Quadrangular em 1955. Gostava muito de música, tocava acordeon nos encontros da 
igreja e entrou no Coral Oficial da IEQ Sede em 1969. 

Entrou no serviço diaconal desde 1980. 

Por todo o serviço prestado à nossa Sociedade tal singela homenagem se mostra mais 
do que justificada. 

Assim, submetemos ao crivo de nossos pares o presente projeto de lei para análise e 
aprovação. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/12/2020, p. 128 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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