Projeto de Lei nº 09/2022

“Dispõe sobre denominação
logradouro público”

de

A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e o Prefeito Municipal sanciona
a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se ponte “José Francisco Bernardineli” vulgo
“Dedé Sapecado”, a ponte que liga a rua Comendador Filgueiras com a rua
Mario Hugo Ladeira.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Rio Novo, 12 de abril de 2022.

_______________________________________
Jordão de Amorim Ferreira

Justificativa
Nascido em 28 de julho de 1946, em um sítio na zona rural de Rio Novo, José Francisco
Bernardineli, filho mais novo de José Bernardineli e Galdina Bernardineli e irmão de
Maria Francisca Bernardineli, que futuramente viria a ser conhecido como Dedé
Sapecado.
Dedé veio de uma infância triste e repleta de dificuldade, pois perdera seu pai de forma
muito precoce e trágica aos 02 anos de idade. Aos 08 anos associava o trabalho na roça
aos estudos, e veio a conseguir, com muita luta, a conclusão do Ensino Fundamental I.
Com o falecimento de sua mãe, aos seus 14 anos, se viu obrigado a assumir as rédeas de
sua própria vida e procurar um emprego. Ali se manteve por alguns anos, onde, ao
decorrer destes conheceu Maria da Conceição Ferraz, com quem se casou e constituiu
família. Desta união nasceram seus 04 filhos: Elizete, Edivaldo, Elizângela e Elimar, e
08 amados netos, além de terem o prazer e a alegria de criarem seu sobrinho Marco
Aurélio.
Juntamente com sua esposa Maria e apesar de quaisquer contratempos da vida, Dedé
sempre foi um sonhador que batalhou e conseguiu realizar seus objetivos. De uma longa
trajetória na zona rural, conseguiu realizar-se adquirindo o imóvel que sempre sonhou em
um de seus pontos favoritos de sua cidade querida: uma casa situada à Rua Dr. Mário
Hugo Ladeira, no bairro Vila França, bem do ladinho da ponte.
Tornou-se conhecido por sempre estar atuante no município. Esteve sempre ligado aos
assuntos políticos de seu tempo, além de ter como uma de suas maiores qualidades a
bondade: sempre que pudera, ajudava o próximo. Quem não se lembra do Dedé Sapecado
das exposições de Rio Novo e região, fosse nos rodeios ou nos torneios leiteiros? Como
não se lembrar do tempo em que ao passar pela ponte do Arraial era rotineiro se deparar
com aquele homem montando em cavalos bravos?
Essa linda história se encerra tragicamente em 25 de outubro do ano de 2012, data em
que José Francisco Bernardineli faleceu no cantinho em que mais amava: aquela casa
onde sonhou e se esforçou até conquista-la.
Este é apenas um pequeno trecho da história de um homem batalhador e que tinha como
suas maiores paixões a cidade de Rio Novo e o pedacinho do bairro Vila França
conhecido como a ponte do arraial.

Rio Novo, 12 de Abri de 2022

Jordão de Amorim Ferreira

