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JUSTIFICATIVA - PL 0365/2019 
Senhor Valdir Padovan nasceu no Jaraguá, mas com um ano de idade se mudou para 

Chácara Inglesa, onde viveu toda sua vida. Nos anos 80 já se dedicava a comunidade, 
realizando apresentações de artes circenses como palhaço, em áreas públicas, festas e 
eventos na casa de amigos, muitas vezes acompanhado por seu irmão. 

Junto à comunidade da paróquia Nossa Senhora Assunção foi professor da catequese 
e também atuou em diversas atividades e campanhas comunitárias na região. 

Em 1989 Valdir Padovan sofreu um grave acidente em viagem a Presidente Prudente, 
o que ocasionou a perda de um de seus rins, internado inicialmente em Marília, e depois no 
hospital Evaldo Foz e Osvaldo Cruz em São Paulo, passou por lenta recuperação, na 
Associação de Assistência à Criança Deficiente - A.A.C.D. pode recuperar parte dos 
movimentos da mão e parte dos movimentos do corpo, podendo utilizar com mais facilidade a 
cadeira de rodas. 

Nenhuma destas dificuldades impediu que Valdir Padovan continuasse a se dedicar a 
comunidade, como membro da Sociedade de São Vicente de Paulo fazia-se presente em todas 
atividades e eventos na paróquia e pastorais. 

No conselho de saúde da Unidade Básica de Saúde Chácara Inglesa, atuava junto ao 
programa de saúde do bairro, identificando problemas e dificuldades dos usuários e propondo 
melhorias. Valdir Padovan manteve-se comprometido com a qualidade de vida da comunidade, 
com o direito a um atendimento digno na saúde pública para todos. 

Engajado nestas lutas passou a denunciar pelas redes sociais situações que 
considerava graves, mesmo sem os movimentos motores necessários, utilizava um palito na 
boca com o qual redigia suas reinvindicações, após visitar os equipamentos de saúde e ouvir 
usuários e servidores. 

Valdir Padovan viveu em serviço da comunidade, superando suas dores e limitações, 
lutou plenamente até o fim em favor de todos, falecendo em 06 de agosto de 2018 foi velado e 
recebeu as homenagens de grande número de pessoas da comunidade e da região, na 
Paróquia Nossa Senhora Assunção. 

Por seu exemplo de vida e dedicação, peço aos nobres pares que nos apoiem nesta 
justa homenagem ao senhor Valdir que muito nos ensinou. 
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