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PROJETO DE LEI N° 5403 j l 2

DENOMINA “PREFEITO SIDNEY JORGE FRANCISCODE BIASI ZI BIASI” O RECINTO DE RODEIO E EVENTOS DO PARQUE DE
EXPOSIÇÕES “DR ULYSSES GUIMARÃES”.

Art. Io. O Recinto de Rodeio e Eventos do Parque de Exposições “Dr.
Ulysses Guimarães”, passa a denominar-se “Prefeito Sidney Jorge Francisco
de Biasi - Zi Biasi”.

Art. 2o. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA
Sidney Jorge Francisco de Biasi, conhecido por todos como Zi Biasi, filho
de Armando de Biasi (in memoriam) e Catarina Aroni de Biasi (in memorian),
nasceu na cidade de Pongaí/SP no dia 07 de novembro de 1939. Mudou-se com
sua família para Novo Horizonte ainda pequeno.
Casou-se aos 23 anos com a Professora Iramaia Aparecida Jardim de Biasi
(in memoriam) e desta união teve 6 filhos: Berenice (in memoriam), Armando (in
memoriam), Diná, Amarilis, Andaraí, Adriana.
Em dezembro de 1974 faleceram em um acidente sua esposa e sua filha
mais velha, Berenice.
No mês de dezembro de 1977 casou-se com a Sr3 Vera Lúcia Mallet Alves
de Biasi, com quem teve 2 filhos, Aline e Pedro.
No ano de 1992, Zi perde seu filho Armandinho aos 29 anos e em 2000 seu
neto Dione.
Era avô de 11 netos: Lara, Bruno, Marcelo, Plínio, Dione (in memorian),
Maria Luiza, Vitória, Virgínia, Maria Laura, Maria Júlia e Catarina; e bisavô de 2
bisnetos: Nickolas e Heloísa.
Zi recebeu no ano de 1981, Título de Cidadão Novo-Horizontino, do então
Vereador Valdir José Romanini.
O Sr. Sidney Jorge Francisco de Biasi foi Prefeito de Novo Horizonte de
1983 a 1988 e Vice-Prefeito em duas legislaturas, 2001 a 2004 e 2005 a 2008.
Falar de Zi Biasi, é contar a história do rodeio de Novo Horizonte, pois ele
foi o precursor e ajudou a escrever a história do rodeio brasileiro e fez com que
nossa cidade fosse considerada a "Capital Nacional do Rodeio em Cavalo", se
destacando como uma das mais antigas e tradicionais festas brasileiras.
A primeira festa ocorreu nos dias 5 e 6 Outubro do ano de 1967 e foi
realizada no Estádio Municipal de Futebol José Quirino de Moraes (Quirinão) em
caráter beneficente, a mesma foi idealizada pelo Rotary Club que tinha em sua
presidência Sérgio Diniz Palma (in memoriam) e pelo Lions Club que tinha em
sua presidência Rochael Thomitão Costa (in memoriam), a
Organizadora da Ia Festa do Peão de Novo Horizonte era composta por:
Jorge Francisco de Biasi (Zi), Adaldio José de Castilho (in memoriam), Rudnei
Biasi e Walter de Biasi (in memoriam), dentre outras pessoas.
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No ano de 1972 durante a 6a Festa do Peão aconteceu mais uma novidade
foi fundado o CLUBE DE RODEIO DE NOVO HORIZONTE que a partir de
então, começou a organizar e a promover a festa do peão, o primeiro presidente foi
o Sr. Walter de Biasi e entre outros fizeram parte desta primeira diretoria. Rochael
Thomitão Costa, Sidney Jorge Francisco de Biasi, Adaldio José de Castilho, Same
José Tayar, Sérgio Diniz Palma, Rudney Biasi, Celso Rene Ramazini, Lucirio de
Oliveira Machado. No ano de 1973 tomou posse como presidente do CLUBE DE
RODEIO, o Sr. Sidney Jorge Francisco de Biasi, Zi, que promoveu uma verdadeira
revolução no rodeio novo-horizontino e também brasileiro, a sua primeira grande
obra foi o início da construção do recinto.
Mesmo com as obras inacabadas o primeiro rodeio em recinto próprio
ocorreu em 1974, sendo o primeiro recinto do Brasil a ter cobertura e também uma
arena com areia.
O recinto foi inaugurado com uma capacidade para 10 mil pessoas e
aumentado posteriormente para 15 mil. No ano de 1976, o presidente do Clube de
Rodeio, Zi Biasi, inovou novamente, foi o primeiro rodeio do país a ter queima de
fogos em uma festa, em 1977 na 1Ia Festa do Peão, o então locutor Zé do Prado
que fazia a locução da festa ficou adoentado e sem locutor, Zi Biasi convocou um
locutor da rádio local, José Rodrigues Pereira para improvisar na locução, em sua
primeira apresentação se destacou tanto que dava início a uma das mais brilhantes
carreiras do rodeio do Brasil, o hoje conhecido como "Barra Mansa". No ano de
1979, pela primeira vez o rodeio novo-horizontino contou com um parque de
diversões, neste ano também foi inaugurado no recinto, um gigante estacionamento
de 4 mil metros e capacidade para 5 mil carros.
O referido homenageado participou ativamente da vida política de Novo
Horizonte, sendo homem público de destaque no cenário municipal, como exPrefeito e duas vezes vice-prefeito, cuja vida sempre foi pautada pela defesa dos
interesses da comunidade. Pessoa simples e direta, carismática e humilde,
conquistou amigos e admiradores ao longo de sua trajetória, tanto no serviço
público, como frente ao rodeio. E este Projeto de Lei tem o intuito de homenagear
um dos precursores do rodeio em nosso município, atribuindo seu nome ao
Recinto de Rodeio e Eventos do Parque de Exposições “Dr. Ulysses
Guimarães”.
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