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JUSTIFICATIVA 
 
 

Visa o presente Projeto de Lei, denominar Doutor Wilson F erre ira do Valle a Unidade 
Básica de Saúde Cidade A.E. Carvalho, situada na Rua Japani n° 07 - Cidade A.E. Carvalho, 
nesta Capital. 
 
Rubens do Val nasceu em Palmas Minas Gerais, filho de Heraclito Rodrigues do Valle e 
Maria Ferreira do Valle. Era casado com Leonor Fiorati do Valle, com quem teve três filhos: 
Carlos Alberto, Conceição Aparecida e Neide. 
 
Viveu sua infância com sua família em Minas Gerais. Anos mais tarde mudou-se para São 
Paulo na Capital com o objetivo de cursar o cientifico e, em 1940 ingressou na Faculdade de 
Odontologia. 
 
Formou-se em 1946, especializando-se em Cirurgia e Prótese, tornando-se um dos mais 
conceituados na área. 
 
Em 1957, montou seu primeiro consultório no bairro de Artur Alvim, que por sinal não 
possuía nenhum até então, ou seja, foi o primeiro consultório dentário do bairro. Onde, 
permaneceu até seus últimos dias de vida atendendo seus clientes nesse mesmo local. 
 
Dotado de elevado espírito humanista, sempre ajudou os menos favorecidos quer com 
consultas e cirurgias gratuitas ou com doação de prótese. Sempre ligado à Igreja católica, 
integrou-se em diversas campanhas filantrópicas. 
 
Foi líder comunitário, fundando junto com outros companheiros a Sociedade Amigos de 
Bairro de Arthur Alvim e adjacências, onde reivindicou junto às autoridades competentes 
diversos melhoramentos como: iluminação pública, serviços de limpeza, instalação de 
telefones públicos, dentre outros. 
 
Toda essa benemerência associada à enorme competência profissional, evidenciou o nome 
do Doutor Wilson Ferreira do Valle, transformando-o em pessoa notável e muito querida. 
 
Faleceu em 10 de julho de 1994, deixando um exemplo de trabalho e humanidade. 
 
Seu trabalho tem tido continuidade através de seu filho, também cirurgião dentista, e que 
mantêm o mesmo consultório, oferecendo, um atendimento repleto de elevado espírito 
humanista e competência profissional. Como exemplo de seu pai, atende seus pacientes, 
sempre com muita atenção e benemerência. 
 
Para tanto, conto com o apoio dos nobres Pares para aprovação deste Projeto de Lei. 


