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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 035/17 

 

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com a Atleta Simone Guazelli Silva Leonardo pela passagem de seu 

aniversário de 33 anos de idade, na presente data. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Simone Guazelli, filha de Antonio Leonardo Ramos e Maria Inês Guazelli Silva 

Leonardo, nasceu em Sorocaba-SP, no dia 04 de abril de 1984. 

 

Desde os 12 anos de idade, Simone praticava atletismo em diversas modalidades, sendo, 

por conta disso, bastante conhecida por sua polivalência no esporte. Seus treinos eram realizados 

na unidade do Serviço Social da Indústria (SESI) de Votorantim, sempre sob constante 

supervisão de seu Técnico, o Senhor Luiz Alberto de Camargo, e também, do atleta Jamiro 

Garcia. 

 

Além disso, graduou-se em Educação Física pela Faculdade Uirapuru, curso este que ela 

faz questão de ser eternamente grata ao Poder Público Municipal que investiu em sua formação e 

a fez compreender os mecanismos do corpo humano, especialmente, durante a prática de 

atividades físicas. 

 

Nas pistas de atletismo, já foi: recordista escolar na prova dos 800 metros e Tricampeã 

dos Jogos Regionais na mesma modalidade; Campeã Estadual e Tricampeã dos Jogos Regionais 

na prova de marcha atlética; Campeã nos revezamentos 4x100 e 4x400 metros dos Jogos 

Regionais: Campeã no salto triplo dos Jogos Regionais. 

 

No ano de 2001 e 2002, Guazelli, como a atleta gosta de ser chamada, foi premiada pelo 

Panathlon Clube Votorantim, como destaque do esporte na modalidade atletismo. Já, nas provas 

de pedestrianismo, foi Campeã na prova pedestre de Votorantim desde 1998; Vice-Campeã na 

corrida "São Silvestrinha" de 1998; Vice-Campeã de categoria específica da Maratona 

Internacional de São Silvestre; Campeã da corrida da Companhia Paulista de Força e Luz 

(CPFL) em 2012 e Tricampeã da corrida noturna do Serviço Social do Comércio (SESC) nos 

anos de 2010, 2011 e 2012. 

 

Sua última corrida aconteceu em 2012,  a “Corrida Pedestre de Votorantim”, obtendo a 1ª 

colocação. 

 

Infelizmente, sua carreira foi interrompida nesse mesmo ano por um grave acidente de 

motocicleta. 

 

Na 57ª edição dos Jogos Regionais, que ocorreram no ano de 2013 neste Município, 

Guazelli foi responsável por acender a PIRA OLÍMPICA de abertura, abrindo espaço para o 
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juramento dos atletas presentes. Em síntese, Simone tem mais de 40 medalhas em Jogos 

Regionais, tendo representado Votorantim nos Jogos Abertos do Interior e no Troféu Brasil de 

Atletismo, e também, foi homenageada neste mesmo ano como ex-atleta, pela sua trajetória 

irretocável de vitórias. 

 

Mas a vida muito lhe reservava, determinada e corajosa Simone traçava uma nova etapa 

de sua vida, e frisa: "Ninguém para aquele que nasceu para Vencer". 

 

Novos e desconhecidos desafios agora faziam parte de sua vida, e com a humildade de 

sempre perseverança, fé e foco, Guazelli se descobriu em outra modalidade, começou então, a 

conquistar novas medalhas e troféus como nadadora paraolímpica (atletas com deficiência), 

conquistando sua primeira medalha de OURO na prova 100 metros livres, abrindo caminho para 

outras inúmeras conquistas. A bagagem já começava como paraolímpica, pois na prova do 

Circuito dos Mares foi CAMPEÃ INVICTA concluindo todas as etapas do circuito. Audaciosa, e 

polivalente Guazelli, se desafiou enfrentando seus medos e confiando na sua capacidade de 

atleta, com outros atletas convencionais (Sem Deficiência), chegando a conquistar o 4° lugar no 

geral e na prova de longa distância chegou em 2° lugar em sua categoria. E no presente ano 

honrosamente foi reconhecida mais uma vez pelo Panathlon Clube Votorantim como destaque 

do esporte. 

 

Por todo o exposto, é que prestamos esta singela homenagem à atleta Simone Guazelli 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada. 

 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 4 de abril de 2017.  

 

 

 

 

 

MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 


