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Autor: Vereador Armando Filho

Certifico que os presentes autos foram autuados e
digitaizados nesta data, com 03 folhas. Ato seguinte, REMETOOS a DIRETORIA LEGISLATIVA para as devidas providências.
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PROJETO DE LEI Noi 12021
Denomina nome de praça que
especifica e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE APROVA:
Art. 1° Fica denominada como "Gabriel ValIes Bento", a praça em construção
localizada na Rua U-001, Setor Universitário, Município de Rio Verde - GO.
Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
possíveis disposições contrárias.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, ESTADO
DE GOIÁS, aos
dias do mês de junho de 2021.
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Justificativa
Gabriel Vailes Bento
Gabriel nasceu em 11/04/1 985, em Tubarão, Santa Catarina, filho
de Marcelo ValIes Bento e Adriana Mazuco ValIes Bento, e irmão de Augusto
ValIes Bento.
Em 1999 chegou em Rio Verde com sua família e estudou no
Colégio São Tomás (Coopen) até 2001, onde conheceu, aos 16 anos de idade,
sua colega de classe Giovanna Seraphim de Araujo, futura esposa e mãe de sua
filha. Apesar de pouco tempo residindo em Rio Verde, Gabriel construiu uma
sólida rede de amizades, e mesmo distante, sempre manteve fortes vínculos com
esta cidade.
Em 2004 foi aprovado no vestibular da Faculdade de Direito do
Largo de São Francisco (USP). Contudo, apesar do renome da instituição, em
2010 Gabriel decidiu abandonar o curso de Direito e se dedicar ao ofício que
mais amava, a música.
Inicialmente fez um curso de Aprimoramento Profissional Tecnologia Musical no Quanta Educacional em São Paulo, e quase que
simultaneamente, um curso no IAV (Instituto de Áudio e Vídeo) em São Paulo.
Logo em seguida fez o curso de PRO-TOOLS (software para profissionais de
gravação e mixagem) na EM&T (Escola de Música e Tecnologia) em São Paulo.
Dando continuidade aos estudos, passou no vestibular para fazer
faculdade de Tecnologia em Produção Fonográfica - PRODUÇÃO MUSICAL,
na Universidade Anhembi Morumbi. Colou grau em junho de 2012.
Concomitantemente à faculdade, Gabriel trabalhou no SESC São
Paulo e SESC Santo André como técnico de som.
A cada dia Gabriel se apaixonava mais pelo mundo da música. Em
julho de 2012, decidiu fazer faculdade fora do país. Prestou vestibular na FulI
Sai[ University para o curso de Recording Arts (arte de gravação). Foi aceito na
faculdade e se mudou para Winter Park na Flórida.
Morou na Flórida entre julho de 2012 e abril de 2014. Durante sua
graduação, Gabriel ganhou algumas certificações de destaque, dentre elas a de
melhor pontuação em sessões de gravação da universidade e, ironicamente, o
de melhor compositor em língua inglesa. Formou-se em 2014.
Durante a colação de grau, Gabriel ganhou 4 prêmios da diretoria
do curso: 1. Advanced Audio Postproduction (pós-produção avançada de áudio);
2. Critical Listening (percepção daquilo que não é dito); 3. Digital Mastering
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(masterização digital); e 4. Recording arts degree program (programa de arte de
gravação).
Seu grande desempenho no curso culminou com o prêmio
"Advanced Achievement Award" que significa o prêmio de melhor aluno dentre
os formandos, votado pelo corpo docente da faculdade e pelos próprios alunos.
Em decorrência deste prêmio, discursou como representante dos alunos na
cerimônia de colação.
Durante sua estadia na Flórida, Gabriel se casou com sua
namorada Giovanna, em agosto de 2013, na cidade de Winter Park, na Flórida.
Após sua formatura, em 2014, mudou-se para Nova York.
Em Nova York, Gabriel laborou em diversos estúdios de gravação.
Trabalhou como chefe de gravação no estúdio Water Music em Hoboken, como
engenheiro de som no estúdio The End no Brooklyn, entre outros estúdios de
gravação. Trabalhou também com músicas ao vivo, shows, gravações e até
técnico de dublagem.
Em 2017 sua esposa engravidou e em 03 de janeiro de 2018,
Gabriel virou pai da Lisa. Após o nascimento da filha, tudo se transformou. Nova
York ficou mais frenética, mais boêmia e fria. Era hora de voltar para o Brasil.
Eles não pensaram duas vezes antes de voltar para Rio Verde, a
cidade em que moravam seus pais e amigos de infância. Trouxeram a Lisa, a
frágil americaninha acostumada com a neve.
Gabriel pousou direto na granja Monte Verde, se inteirando dos
negócios da família junto com seus pais. Deixou a música em "stand by",
guardadinha de lado enquanto supria as necessidades da família. Administrava
a granja ao mesmo tempo em que construía seu estúdio musical.
Nas horas vagas, jogava basquete no Clube Campestre,
participava de campeonatos amadores dessa modalidade, e praticava outra
grande paixão: conversar com os amigos.
Dia 20/09/2019. Com 34 anos, Gabriel sofreu uma fatalidade e
faleceu
Gabriel ValIes Bento saiu de Rio Verde, e ganhou o mundo com
sua humildade e talento. Sua história inspira nossos jovens a perseguirem seus
sonhos, e a acreditarem que não há limites para buscarmos aquilo que amamos.
Por essa trajetória de inspiração, peço o voto favorável dos pares
desta Casa para aprovação do presente projeto
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