
 

 

 

 
 LEI Nº 6.839 /2018. 

 

 

“Denomina o Parque que menciona”. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO. APROVA: 

 

Art. 1º - Fica denominada o Parque em construção no Bairro Interlagos, 

Parque Ecológico “VEREADOR DEZINHO”. 

Art. 2º - A homenagem a que se refere esse artigo é prestada ao Sr. Walderes 

Souza de Oliveira, ex-vereador rio-verdense, em decorrência de sua 

ilustre dedicação, atuação como político e trabalho prestado aos 

cidadãos desta cidade. 

 

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrario, essa lei entrará em vigor na 

data de sua publicação. 

 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, Estado de 

Goiás, aos 19 dias do mês de abril de 2018. 

 

         

          Lucivaldo Tavares Medeiros 

                           Presidente              

                     Manoel Messias Pereira dos Santos 

                                          1o Secretário 

 

 

 

 



 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição visa homenagear Walderes Souza de Oliveira, nascido em 

Baliza, Goiás no dia 16.10/1941, filho de Argemiro José de Oliveira e Isabel Francisca, 

que eram rio-verdenses e haviam se transferido para a cidadezinha, atraídos pelo 

garimpo diamantífero. Três meses depois a família regressou à Rio Verde, onde 

Walderes se fixou. 

Estudou o ginásio e o Técnico em Contabilidade no Colégio Martins Borges, ao 

mesmo tempo que estudava, trabalhava. Foi engraxate, vendedor de leite e sapateiro, 

onde nesta última profissão adquiriu uma indústria. Posteriormente se dedicou ao 

comércio de subproduto bovino, industrializando sebo e farinha de carne. 

Foi casado com Miltes Furquim de Oliveira, com quem teve quatro filhos: Andre 

Luiz, Tyrone César, Walderes Júnior e Tatiane. 

Em 1982, Carlos Cunha Neto, candidato a vice-prefeito por uma das 

sublegendas do PMDB, formando dupla com Osório Leão Santa Cruz, o procurou a fim 

de incitá-lo a postular a vereança. Aceitou o convite e lançou-se na campanha. O regime 

militar, agonizante, criara a vinculação geral de votos para se contrapor ao PP e ai 

PMDB. 

Walderes ficou na 1º suplência. Contudo, o médico Marat de Souza, faleceu em 

14 de maio de 1984, sendo então convocado para assumir o mandato, ficando conhecido 

como Vereador Dezinho. 

Dezinho ganhou as reeleições de 1988, 1992, 1996 e 2000. Foi presidente desta 

Casa de Leis por dois mandatos (01/01/1993 à 31/12/1994 e 01/01/1997 à 31/12/1998). 

Houve duas candidaturas para deputado federal e em 1998 para deputado estadual, sem 

conseguir eleger-se. 

Dezinho, sempre se dedicou à política e aos cidadãos rio-verdenses. Por ter sua 

história como presidente e ex-vereador da Câmara Municipal de Rio Verde, hoje situada 

no bairro Interlagos, é que visa homenagear o mesmo, dando seu nome ao Parque. 

Dessa forma, pede aprovação aos pares desta Casa. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, Estado de 

Goiás, aos 19 dias do mês de abril de 2018. 

 

         

          Lucivaldo Tavares Medeiros 

                           Presidente              

                     Manoel Messias Pereira dos Santos 

                                          1o Secretário 




