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INSTITUI A DENOMINAÇÃO DO 
CENTRO CIRÚRGICO DO PRONTO 
ATENDIMENTO DE ALTO GARÇAS 
- MT, DE “Dr. VALENTIM NEDER”, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
                               A Câmara Municipal de Alto Garças – MT, no uso de suas 
atribuições legais, aprovou, e eu o prefeito municipal, aquiescendo, 
sanciono a seguinte lei: 
 
                                Art. 1º – Fica instituído o nome do Centro Cirúrgico de 
Alto Garças - MT, para “Dr. Valentim Neder”.                          

                               Art. 2º – Compete ao Poder Executivo Municipal 
providenciar a instalação de placa de nomenclatura de que trata esta Lei. 

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

                       Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 
(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças –MT, em 17 
de agosto de 2020. 

 
 
 
 

WILSON PEREIRA DA SILVA 

          Vereador – PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 JUSTIFICATIVA: 

 

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Casa de 
Leis o incluso Projeto de Lei dispondo sobre a denominação do Centro 
Cirúrgico do Pronto Atendimento de Alto Garças – MT. 

Estou propondo para o eventual Centro Cirúrgico o nome do saudoso 
“Dr. VALENTIM NEDER”. 

Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um gaúcho por 
nascença, mas alto-garcense de coração, bem como sua esposa que 
segue trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento 
da nossa cidade. 

Dr. Valentim Neder, nasceu no dia 01 de abril de 1972 na cidade de Três 
de Maio estado do Rio Grande do Sul. Casou-se com Rozineide Aparecida 
Silva Neder com quem teve uma filha: Yara Silva Neder. Sempre foi uma 
pessoa honrada, idônea e querido por todos moradores de Alto Garças, 
que tiveram a satisfação de conhecê-lo.  

Dr. Valentim, mudou-se para Alto Garças - MT no ano de 2007, casado 
com Dra. “Rozi” a 31 anos. Tiveram uma linda filha que está com 09 anos. 
Era médico concursado pela Prefeitura Municipal de Alto Garças – MT, 
médico do trabalho e médico do Detran na Policlínica Neder.  

Dr. Valentim, sempre dizia que era gaúcho e alto-garcense de coração. 
Amava esta terra e durante esta pandemia, dizia que iria trabalhar na 
“linha de frente” em combate ao Covid-19, pois escolheu a medicina por 
amor. Dizia que se perdesse a vida ajudando ao próximo, ele iria feliz, 
porque amenizar a dor do próximo é algo gratificante. 

Dr. Valentim Neder, lutou bravamente contra a Covid-19 por 09 (nove) 
dias na U.T.I. da Santa Casa de Rondonópolis – MT. E no dia 09 (nove) de 
agosto de 2020, este herói nos deixou. 

Foi um homem de bem, de conduta exemplar, representa um modelo a 
ser seguido pelos alto-garcenses, quer como chefe de família, quer 
como cidadão honrado e como profissional que foi, cumpridor fiel de 
seus deveres para com seus semelhantes e a nossa comunidade, 
merecedor da justa homenagem que com esta denominação os Poderes 
Executivo e Legislativo prestam à sua memória. 



Por toda a contribuição que este estimado cidadão fez pela nossa cidade de 
Alto Garças, nada mais justo que o Dr. Valentim Neder seja homenageado, 
tendo seu nome no Centro Cirúrgico do Pronto Atendimento Municipal, 
onde trabalhou e salvou tantas vidas. E, para tanto, conta o signatário com 
a colaboração dos demais pares para a aprovação da matéria em pauta. 

 

 

                        Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 
(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças –MT, em 17 
de agosto de 2020. 
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