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Visa o presente Projeto de Lei, denominar Doutor Rubens do Val a Unidade Básica de 

Saúde Jardim São Francisco I, situada na Rua Juriti Piranga, 195, nesta Capital. 
Rubens do VaI nasceu em São Paulo, filho de Antonello do Val e Elisa Vieira do Val. 

Era casado com Vilma Diana Simões do Val, com quem teve quatro filhos: Rubens, Luiz 
Augusto, Maria Elisa e José Roberto. 

Viveu sua infância com sua família na cidade de Piraju, interior de São Paulo. Anos 
mais tarde mudou-se para a capital com o objetivo de cursar o cientifico e, em 1954 ingressou na 
Faculdade de Medicina da Pontificia Universidade Católica - PUC/SP. 

Formou-se em 1959, especializando-se em Ginecologia e Obstetrícia, tornando-se um 
dos mais conceituados na área. 

Em 1960, montou seu primeiro consultório no bairro de Vila Dalila, onde atendeu suas 
clientes até seus últimos dias. 

Trabalhou durante muitos anos no Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, 
desde a época em que o mesmo era conhecido como "Casa da Mãe Solteira", e por mais 20 anos, 
no Hospital do Servidor Público Estadual. 

Atuando sempre muito próximo dos objetivos da direção, colaborou intensivamente para 
o desenvolvimento do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros. Integrante de uma 
equipe de especialistas altamente treinados, fazia o acompanhamento de pré-natal e parto de 
gestantes de alto risco, tendo o Leonor como referência oferecendo cuidados especiais, exames de 
última geração e assistência permanente. 

Dotado de elevado espírito humanista, sempre ajudou os menos favorecidos quer com 
consultas e cirurgias gratuitas ou com doação de medicamentos. Sempre ligado à Igreja católica, 
integrou-se em diversas campanhas filantrópicas. 

Toda essa benemerência associada à enorme competência profissional, evidenciou o 
nome do Doutor Rubens do Val, transformando-o em pessoa notável e muito querida. 

Ao longo de sua carreira, manteve três consultórios. 
Faleceu em 13 de junho de 2002, deixando um exemplo de trabalho e humanidade. 
Para tanto, conto com o apoio dos nobres Pares para aprovação deste Projeto de Lei. 


