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PROJETO DE LEI N° 2075  DE 6 DE MAIO DE 2015. 

Denomina a Artéria Pública que 
menciona, neste Município. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 
ALDEIA, por seus representantes legais, 

RESOLVE: 

Art. 10. Fica alterado o nome da Rua Eurico Coelho, em todo o seu trecho, 
que passa a denominar-se Rua Agenor Pimentel de Carvalho - Nono Zeca, a 
via pública localizada no Centro - São Pedro da Aldeia. 

Art. 2°. Compete ao Poder Executivo Municipal providenciar a substituição 
da placa de nomenclatura de que trata esta Lei. 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA 

Nobres Vereadores, tomo a liberdade de solicitar a 
Vossas Excelências que a referida proposição seja submetida a exame dos 
demais colegas, considerando as justificativas apresentadas. 

Existem pessoas que fazem a diferença em alguns 
lugares, que ficam guardadas nas memórias e na história de uma 
cidade. 

Nono Zeca foi uma dessas pessoas. Agenor Pimentel de 
Carvalho, mais conhecido como Nono Zeca foi um homem especial que com 
certeza marcou a história de São Pedro da Aldeia e de todos que o 
conheceram. 
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Nascido em São Pedro da Aldeia em 1908, logo cedo foi 
tentar a vida em Niterói. Sozinho, fez um pouco de tudo, até conseguir uma 
das três vagas para fiscal no Ministério da Pesca e Agricultura, concorrendo 
com vários outros candidatos. 

Ele contava que uma Esperança pousou em seu paletó e, 
cuidadosamente, pegou e colocou em seu bolso lhe trazendo sorte ao garantir 
a terceira vaga. 

Até o fim da sua vida ele tratava este inseto com carinho 
não permitindo que ninguém o machucasse. 

Mas apesar de ter construído sua vida em Niterói onde 
casou e após alguns anos ficou viúvo, ele tinha um sonho: morar na cidade 
que ele amava e queria viver por toda vida. 

Uma cidade, segundo ele, banhada por uma lagoa de 
águas cristalinas, onde se dormia com janelas destrancadas e todos se tratavam 
com carinho e respeito. 

Foi então que por volta dos anos cinquenta ele casado 
pela segunda vez realizou seu maior sonho, sua transferência para a cidade de 
seu coração. Segundo seus familiares sua felicidade era tanta que ele até 
remoçou. 

Foi assim que no início dos anos sessenta ele construiu 
com suas próprias mãos a primeira casa da Rua Érico Coelho e para esta casa 
levou a sua família e viveu por toda a sua vida até os noventa e quatro anos de 
idade. 

Respeitado e admirado por todos os vizinhos que ali ao 
longo dos anos começaram a construir novas residências, foi dele o primeiro 
pão da padaria que hoje é referência na cidade. 

Homem de muita fé, tinha sempre uma palavra de 
conforto para todos os amigos parentes e vizinhos. Sempre tinha uma oração 
para aplacar o sofrimento alheio. 
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Muitas vezes saia a noite, caminhando, pois nunca teve 
nenhum automóvel, para aplicar injeções sem nunca ter cobrado nada por este 
gesto. 

Foi um homem que viveu humildemente mesmo tendo 
um cargo de fiscal, jamais se deixou corromper e este exemplo de honestidade 
foi marcante para todos os que conheciam. 

E assim criou sua família e seus filhos, que são pessoas 
conhecidas na Cidade. Kátia Regina que trabalhou muitos anos na Câmara 
Municipal, Deise Lobo, ex-professora e ex-diretora das escolas Feliciano 
Sodré e José Rascão. Luiz Carlos, ais conhecido com Pixinguinha e o brilhante 
advogado Carlos Magno. 

Desde cedo direcionou os seus filhos para o caminho do 
bem, orientando-os com seus princípios de honestidade e seriedade. 

Entretanto, fatalmente, o belo caminho trilhado pelo Sr. 
Agenor Pimentel de Carvalho foi interrompido pela sua morte em 2001, 
deixando seus ensinamentos e influenciado sua família a seguir pelo mesmo 
caminho que ele trilhou. 

Assim, homenageando esse grande homem, que muito 
contribuiu para o desenvolvimento de São Pedro da Aldeia, é que proponho 
este projeto. 

Colho o ensejo para reiterar a necessidade da aprovação 
desta o osição. A ,Ç O M 1$ S Ã O 

CIENTE d _íz €tO 
onetou do expediente da Sesta* 1 

do Dia_J Ç , ,7/5 São Pedro da Aldeia, 6 de maioQ15.  
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