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PROJETO DE LEI N.3L-\/2021 

(Denomina nome de Avenida, que especifica e dá outras providências, etc.) 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIO VERDE-GO APROVA: 

Art. l' -  Passa a denominar Avenida Sebastião do Vale a atual avenida que 
dá acesso a plataforma Multimodal/ TRV - Terminal de Rio Verde da 
Ferrovia Norte-Sul. A avenida, com extensão de 4.900m, ligará a BR-452, 
lan 22, sentido Rio Verde - Itumbiara, à Plataforma Multimodal passando 
ainda pelo CAL - Complexo Agroindustrial e Logístico, que está sendo 
implantado pela prefeitura de Rio Verde numa área de 2 milhões de metros 
quadrados. 

Art. 2° - A presente lei entrará em vigência na data de sua publicação, 
revogando-se possíveis disposições contrárias. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE 
GOIÁS, 26 dias do mês de abril de 2021. 
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JUSTIFICATIVA 

Sebastião do Vale nasceu em 06/04/1923 na cidade de Tupaciguara-
MG, no triângulo mineiro. Filho de Maria Augusta do Vale e Carlos do 
Vale Sobrinho, era o caçula de 10 filhos do casal 

Desde pequeno, acompanhado de seusirmãos e primos, Sebastião 
aprendeu a importância do estudo e do trabalho. Na infância, concluiu o 
ensino fundamental em sua terra natal. Já o ensino médio, antigo 
"colegial", cursou no Colégio Diocesano, em Uberaba-MG. Passou no 
vestibular para direito, no Rio de Janeiro, em 1946, contudo não completou 
o curso. A dificuldade financeira para continuar a graduação na capital 
brasileira e, também, o casamento com Maria Quintina, em 1949, o fizeram 
retornar para Minas Gerais. Com  ela, tiveram seis filhos. Carlos Moisés, 
Alvaro, Humberto, José Romero, Paulo e, por fim, a primeira filha, Maria 
Cristina. 

Seguindo os exemplos e ensinamentos de seus pais e tios, Sebastião 
foi um grande patriarca. Mesmo com dificuldades financeiras, Sebastião 
fez questão de educar todos os seus filhos, em escolas públicas, ensinando-
lhes a importância do estudo para a construção de um futuro promissor, 
com trabalho ético e honesto. Todos eles concluíram o ensino médio e 
ingressaram em faculdades federais. A exemplo, seu filho mais novo, 
Paulo, que concluiu seu curso de medicina na Universidade Federal de 
Uberlândia, em 1985. 

Durante a vida, enquanto criava seus filhos em Tupaciguara, 
Sebastião do Vale foi comerciante e, também, vereador, contribuindo para 
o desenvolvimento de sua cidade. No final dos anos 60, veio para Rio 
Verde-GO, a trabalho, conhecer a região. Então, logo percebeu ser essa 
terra produtiva e próspera. Com  isso, Sebastião do Vale trouxe para Rio 
Verde o primeiro armazém cerealista de arroz da região, a CITUSA. 
Situada onde é hoje o pólo moveleiro, na Nizo Jayme de Gusmão. 

Em 1975, seu filho Humberto (in memorian), formado em medicina 
veterinária na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), veio para 
Rio Verde, onde exerceu sua profissão em fazendas da região. Com  ele, 
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alguns anos anos depois, veio Carlos Moisés, o primogênito, que também era 
veterinário pela UFMG. Ambos trabalharam na cooperativa e em fazendas 
da região, como médicos veterinários. 

Por fim, em 1985, resolveu mudar para Rio Verde, junto com sua 
esposa e seus dois últimos filhos, Paulo e Cristina, visto que, todos já 
estavam criando suas raízes na cidade, e produzindo na mesma. 

Quem o conheceu, se lembra. Líder nato, de grande saber intelectual, 
era um historiador notável. Dono de uma memória privilegiada, estava 
sempre disposto a conversar e ajudar os amigos! Todos que o conheceram 
o consideravam uma pessoa amiga e receptiva. Homem simples que 
cai-regou consigo, ao longo da vida, a virtude do trabalho, honestidade e 
caráter. Faleceu aos 91 anos, em 20/07/2014, na cidade de Rio Verde, 
vítima de complicações de comorbidades crônicas prévias. Aos filhos, 
deixou apenas uma herança: o estudo. Com  este, se tomaram exímios 
profissionais que produziram e ainda produzem nessa terra chamada Rio 
Verde. 

Pelo exposto, solicitamos parecer favorável e aprovação, por todos 
Nobres Vereadores que integram essa Casa de Leis. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE 
GOIÁS, 26 dias do mês de abril de 2021. 

Ubirattfra Gouveia 

Fa?ríota 


