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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 018/18 

 

 

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

votos de congratulações com o Senhor Sidnei Laurindo, por sua brilhante carreira como lutador 

e, atualmente, como treinador. 
 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Sidnei Laurindo é técnico da luta de braço da equipe SPARTA de Votorantim, começou sua 

carreira de atleta, em 1992, disputou o campeonato paulista e outros diversos campeonatos regionais, 

nas cidades de Piedade, Sorocaba, São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, entre outras. 

 

Em 2005, voltou a disputar um campeonato da Federação Paulista e Brasileira, jogando 

individualmente, foi campeão Paulista na categoria Senior 75 quilos, na cidade de Itapevi/SP. Em 

2015, foi campeão braço esquerdo, conquistou o segundo lugar em braço direito. Em 2016, nos 

campeonatos do ZT ARMWRESTLING, no estado de São Paulo, também foi campeão. Em 2017, foi 

campeão em braço esquerdo no Campeonato Paulista na cidade de Capivari/SP, e, ficou com o 3º 

lugar em braço direito no Campeonato Brasileiro FBLB. 

 

Neste ano, conseguiu o apoio e um espaço na academia SPARTA, para demonstrar o esporte e 

fazer um Centro de Treinamento juntamente com sua esposa Valéria Ordonhes Fernandes, que 

também compete desde 2005 e tem alguns títulos paulistas e regionais. Hoje, na academia ele atua 

como professor, sempre passando seus conhecimentos que foram adquiridos como atleta. 

 

Conseguiu treinar 23 atletas que já competiram em campeonatos como o da FPLB e jogos 

regionais. Nos dias 28 e 29 de abril, na cidade de Bauru/SP, Sidnei conseguiu levar 13 atletas para 

competir no Campeonato Paulista, trazendo um total de 13 medalhas para a cidade de Votorantim. 

Importante destacar que, atualmente, ele está treinando um atleta cadeirante, com o objetivo de 

disputa nos Jogos Paraolímpicos. 

 

Diante do exposto, e por tantas conquistas e desafios por ele superados, é que prestamos esta 

singela homenagem ao Senhor Sidnei Laurindo. 

 

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 15 de maio de 2018.  

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 

“Gaguinho” 

Vereador 


