
Projeto de Lei n. 75, de 06 de outubro de 2017.

Denomina  “Ginásio  de  esporte  Ivo  Zagonel”  no

município de Itapoá/SC.

Lei

Art. 1° Fica denominada como “GINÁSIO DE ESPORTES IVO ZAGONEL”, o ginásio de

esportes localizado na Avenida das Nações, número 400, Balneário Princesa do Mar, Bairro

Itapoá centro, neste município de Itapoá/SC.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, 06 de outubro de 2017.

Joarez Antônio Santin – PMDB
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Exposição de motivos ao Projeto de Lei n. 75/2017.

Senhor Presidente,

Senhora Vereadora,

Senhores Vereadores.

O Projeto de Lei  nº 75/2017 tem o objetivo  de denominar  o Ginásio Poliesportivo,

localizado na Avenidas das Nações, nº. 400, como “Ginásio de Esportes Ivo Zagonel”.

Ivo Zagonel nasceu aos 27 de março de 1953, na cidade de Joaçaba/SC, chegou em

Itapoá no ano de 1959, com seus pais (Ludovico Noé Zagonel Já falecido e Melinda Maria

Zagonel) e seus seis irmãos (Hildo, Iseu, Ivo, Irio, Ires, Iva e Ida). A Família Levou 02 dias de

viagem para chegar da cidade de São José até Itapoá. Já em Itapoá, chegaram até as margens

do Saí Mirim, onde deixaram seus pertences em um barraco existente nas proximidades, pois

na época não havia ponte. Aos poucos foram transladando a mudança para sua propriedade, à

qual  haviam  adquirido,  pelo  valor  de  duzentos  contos  de  réis,  inclusive  a  serraria,  que

trabalhou até pouco tempo antes de seu falecimento. 

Ivo Zagonel foi casado com Solane Godetti Zagonel e teve uma filha, Ivone Zagonel e

02 netas. Faleceu no dia 04 de agosto de 2016, aos 63 anos.

Na carreira esportiva:

1) Foi atleta do Itapoá Esporte Clube;

2) Presidente do Itapoá Esporte Clube entre 1983 a 1988;

3) Após 1988, tornou-se arbitro de jogos do campeonato do Distrito de Itapoá, bem como

de torneios com times da região. (Tempo em que os árbitros não eram remunerados)

4) Apitou o Jogo entre o Itapoá Esporte Clube e o Joinville Esporte Clube, jogo que

terminou empatado em 0 x 0.

5) Participou ativamente na construção e manutenção do Campo de Futebol Jucélio de

Aguiar. (Itapoá Centro)

6) Com o caminhão da sua Empresa Irmãos Zagonel, levou por muitos anos jogadores e

torcedores do Time de Itapoá aos jogos em outras comunidades.



7) Participou  ativamente  nas  ações  comunitárias  esportivas  e  religiosas  da  cidade,

principalmente no bairro que cedeu o nome a cidade.

Ivo, juntamente com sua família puderam participar e contribuir com a transformação

do antigo Distrito de Itapoá a cidade que é hoje, vivenciou tempos onde não havia luz, água

potável, telefone, mercados, postos de saúde e até mesmo farmácia, mas pode ver que sua

filha e netos estão num lugar privilegiado.

Assim,  pelo  acima  exposto,  consideramos  plenamente  justa  a  denominação  do

mencionado do Ginásio de Esportes como Ivo Zagonel, por ter sido presente na construção da

sociedade Itapoaense e do esporte Itapoaense. Desta forma, estaremos perpetuando o nome

deste pioneiro e, ao mesmo, representa uma justa homenagem a ele e aos seus familiares.

Assim,  diante  do  exposto,  contamos  com a  aprovação dos  nobres  pares  desta  Casa

Legislativa.

Joarez Antônio Santin – PMDB
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