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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº    /2019.  
 
 

 
EMENTA: Concede Título 
Honorífico de Cidadania e dá outras 
providências.  

 
  
 
 
Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão de Caruaru a Anderson Dias do 

Vale, haja vista sua trajetória de coragem, perseverança e determinação para levar o nome 

de Caruaru a todos os países do mundo, em tempo recorde. 

 

Art. 2º - À Presidência desta Casa Legislativa caberá, em acordo com o homenageado e o 

autor da propositura, marcar a data, horário e local para entrega da honraria prevista no 

artigo anterior, em Sessão Solene e festiva.  

 

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua promulgação. 
 

 

 

 

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 

BRUNO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA 

(BRUNO LAMBRETA) VEREADOR 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

Anderson Dias do Vale, brasileiro, nordestino, nasceu do dia 26 de outubro de 1993 

na Bahia e reside em Caruaru desde os 5 anos de idade. Filho de Maurício Bezerra do Vale 

e Miriam Dias do Vale, teve que enfrentar as dificuldades desde pequeno. Aos 8 anos de 

idade passava a madrugada vendendo roupas na Feira da Sulanca, em Caruaru, para ajudar 

os pais. Dormia na barraquinha e de manhã acordava cedo para ir pra escola. Teve uma 

infância e adolescência difícil, mas nunca desistiu de buscar os seus sonhos. Hoje, ele é 

considerado o ser humano mais rápido a visitar todos os países do mundo; o brasileiro com 

mais países visitados na história; e o brasileiro mais jovem a visitar 100 países. Isto a partir 

de uma jornada perseverante que ficou mundialmente conhecida como 196 Sonhos. 

Trata-se de uma longa trajetória que durou quinhentos e quarenta e três dias. A 

história de coragem e superação tem inspirado milhares de pessoas nas redes sociais do 

empresário, que conseguiu atingir a meta de conhecer 196 países em tempo recorde. O 

sonho de dar a volta ao mundo precisou de muita força de vontade para ser realizado. Tudo 

começou quando ele saiu de Caruaru com a intenção de cursar faculdade no Recife após 

conseguir juntar R$ 350. Já morando na capital pernambucana, tentou ganhar a vida 

vendendo livros. Depois, conseguiu um emprego, mas pediu demissão por não estar 

satisfeito com o trabalho. Foi quando ele decidiu mudar o próprio rumo. Desempregado e 

enfrentando muitas dificuldades financeiras, teve a ideia de vender capinhas de celular nas 

ruas e nos ônibus do Recife. Com a venda dos produtos, ele conseguiu montar seu próprio 

negócio e juntou R$ 30 mil para fazer um intercâmbio na Europa. O jovem trabalhou cerca 

de 16 horas por dia em pouco mais de três meses até arrecadar a quantia.  

Durante a estadia de seis meses na Europa, ele trabalhou legalmente, conheceu 12 

cidades e aprendeu um pouco de inglês e espanhol. Ao conhecer sobre o Guinness World 

Records, decidiu bater o recorde da pessoa que conheceu todos os países do planeta em 

menos tempo. O objetivo não era apenas bater recordes, e sim, inspirar as pessoas a 

realizarem seus sonhos e motivá-las a saírem da zona de conforto.  

O sonho de quebrar o recorde mundial e de levar inspiração para o mundo começou 

em maio deste ano, quando viajou para o Paraguai. Desde então, ele passou por países como 

México, Inglaterra, Noruega, Rússia e Peru. Durante todo o percurso, Anderson sempre 
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lembrou das suas origens, a cidade de Caruaru era citada durante as experiências 

vivenciadas. E como um bom filho a casa retorna, agora Anderson Dias está retornando 

para o Brasil e chegará em breve na Capital do Forró. 

Diante do exposto, considerando a relevância da sua jornada para o contexto 

turístico-histórico mundial e de levar o nome de Caruaru a todos os países do mundo, 

outorgamos o Título de Cidadania Caruaruense para o senhor Anderson Dias do Vale. 

 

 

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 

BRUNO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA 

(BRUNO LAMBRETA) VEREADOR 
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