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O presente projeto de lei visa alterar a denominação da "UBS São Mateus I, localizada 

na R. Ângelo de Cândia, 1058 - Cidade São Mateus, São Paulo - SP para "UBS São Mateus 
Nair Alves de Rezende Norimbeni". 

Nascida em Tanabi/SP, em 18 de Março de 1949, Nair Alves de Rezende Norimbeni foi 
ainda criança morar no município de Meridiano/SP, onde morou em uma ocupação de sem-
terras que mais tarde seria parcelada para os pequenos agricultores que ali estavam. 

A trajetória de Nair sempre foi de muita determinação e garra, apesar de todas as 
dificuldades impostas a ela e sua família devido à desigualdade social que é a realidade de 
tantos brasileiros e brasileiras. Sua história de luta começou cedo. Estudo até a 4º série 
caminhando diariamente 6 km até a escola, entretanto, teve que abandonar a escola devido às 
dificílimas condições financeiras de sua família, precisando desde cedo ajudar em casa. 

Nair tinha 7 irmãos (sendo ela a mais velha) e morava em casa de barro (pau a pique). 
Mesmo assim, sempre foram uma família que participou da vida em comunidade. Seu pai e ela 
sempre amaram a política, tendo ele chegado a se candidatar como Vereador da cidade do 
Meridiano, mas não obteve êxito eleitoral. 

Depois de um tempo, Nair conheceu o Onivaldo que era de Fernandópolis, se casou e 
veio para São Paulo, onde teve seus 3 filhos. Aqui, trabalhou em uma fábrica têxtil, e também 
vendendo panelas de alumínio e Yakult na rua, até conseguir trabalhar de monitora em uma 
creche. Foi lá onde ela conheceu o deputado Adriano Diogo e começou a participar mais da 
política. 

Voltou a estudar e com muito sacrifício e força de vontade, terminando o ensino médio. 
Nair nunca deixou de sonhar: tinha planos para fazer um curso universitário, mas não 
conseguiu realizá-lo devido ao câncer. Mesmo assim, prestou concurso público, passou e foi 
servidora pública da saúde no Município de São Paulo. 

Muito conhecida na Região de São Mateus como militante do Movimento Popular de 
Saúde, esteve presente nas lutas em defesa do SUS e por equipamentos de saúde, 
especialmente na região. Além disso, ela liderou a luta contra a implantação de incineradores 
de lixo em São Mateus. 

Católica praticante na Paróquia de São Mateus, gostava muito de ajudar nas 
quermesses e sempre estava presente nos abrigos e nas escolas, tendo presidido a entidade 
da Obra Social de São Mateus. 

Nair foi uma grande liderança no bairro sempre lutou pelos mais carentes e amava 
ajudar as pessoas. Por 13 anos lutou bravamente contra o câncer, impressionando a todos 
com a sua constante alegria mesmo quando tinha muita dor devido à doença, ela nunca se 
abateu e sempre dava a volta por cima e lá estava ela, fazendo os pães para os abrigos e para 
as quermesses, entre outras atividades visando o bem da comunidade. 

Portanto, sabendo da trajetória dessa mulher incrível que foi Nair Alves de Rezende 
Norimbeni, uma batalhadora que sempre defendeu o direito à saúde, habitação, educação, 
entre outros, solicito aos meus nobres pares a aprovação da propositura. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/12/2017, p. 90 
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