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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 

que encantou além das terras do jequitibá” 

 

PROJETO DE LEI Nº 067/2020 

                                                              

Dispõe sobre a criação de 
memorial em homenagem a 
Esportivo Santarritense. 
 
 

Art. 1º - Fica Instituído nas dependências do Ginásio de 
Esportes “Celso Sintoni”, em espaço a ser designado pelo Poder 
Executivo, um Memorial em homenagem ao Esportivo 
Santarritense “José Paulo Diniz”. 

 
                     Art. 2º. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 16 de setembro de 

2020. 

 
 

 

Ver. Kleber Alessandro Borotto 

2º Secretário  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prot. Nº ____/______ 

Em 

_____/_____/______ 

___________________ 

Unanimidade       (  ) 

Aprovado            (  ) 

Rejeitado             (  ) 

Sessão de  ____/____/_____ 

__________________________ 

Presidente  

Despachado 

 
Em ____/____/_______ 

 

_____________________ 

Presidente 

 
“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 

que encantou além das terras do jequitibá” 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 

 José Paulo Diniz, nascido aos 22 de maio de 1969, foi um 
grande atleta, sempre envolvido plenamente no esporte santarritense. 

 
Fundou a “Equipe do Ressaca” de Futebol de Salão, a qual 

foi diversas vezes campeã de Futsal de nossa cidade e de outros 
campeonatos como “Campeonato do Jardim do Lago”, representando 
nossa cidade em toda a região. 

 
Era apaixonado por corridas, começou a prática de corrida 

de Kart disputando duas provas em nossa cidade e na primeira foi 
consagrado campeã, disputou com vários pilotos das cidades de nossa 
região e, também, em outros estados. 

 
Paulinho, carinhosamente conhecido, iniciou um projeto 

social com o mesmo nome do time “Ressaca”. 
 
O Ginásio de Esportes “Celso Sintoni” era como se fosse a 

extensão de sua casa, pois, ali passava grande parte de seu tempo 
praticando esporte e disputando campeonatos. 

 
Paulinho faleceu no dia 02 de novembro de 2014, e deixou 

muitas saudades a todos que o conheciam. 
 

                        Sala das Sessões “Prof. Oscar de Oliveira Alves”, 16 de 

setembro de 2020. 

 
 

Ver. Kleber Alessandro Borotto 

2º Secretário  

 


