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A  presente  propositura  tem  por  objetivo  conceder  a  honraria  Título  de  Cidadã
Paulistana  a  Ginasta  Rebeca  Andrade  pelo  relevante  trabalho  prestado  ao  interesse  da
população da cidade de São Paulo, o exemplo de superação através do esporte que já inspira
a infância e juventude paulistana, conforme demonstra sua biografia que segue em anexo.

BIOGRAFIA

Rebeca Andrade, nascida em 8 de maio de 1999, na cidade de Guarulhos, é uma
ginasta  artística  brasileira,  medalhista  olímpica,  que  compete  pelo  Flamengo.  Tornou-se  a
primeira  mulher  ginasta  brasileira  medalhista  em  Jogos  Olímpicos,  ao  levar  a  prata  no
Individual Geral em Tóquio 2020.

Rebeca tem sete irmãos e começou a treinar aos quatro anos no Ginásio Bonifácio
Cardoso, em um projeto social de iniciação ao esporte da Prefeitura de Guarulhos, em São
Paulo, onde ficou conhecida como a "Daianinha de Guarulhos", uma referência ao ícone da
ginástica brasileira Daiane dos Santos.

Em 2012,  com apenas 13 anos e em seu primeiro  campeonato como profissional,
Rebeca  tornou-se  campeã  do  Troféu  Brasil  de  Ginástica  Artística,  superando  ginastas  de
renome no cenário nacional, como Jade Barbosa e Daniele Hypólito.

Em abril de 2015 estreou nas competições adultas internacionais na Copa do Mundo
de Ginástica, em Ljubljana, na Eslovênia, onde competiu nas finais das paralelas assimétricas
ficando em terceiro lugar com 12 800 pontos, conquistando a medalha de bronze Em 13 de
maio de 2017, na etapa de Koper,  também na Eslovênia,  Rebeca conquistou sua primeira
medalha de ouro nas competições adultas após conquistar a prova de salto sobre a mesa.

Nos Jogos Olímpicos de 2020, Rebeca fez história ao conquistar uma inédita primeira
medalha da ginástica feminina em Olímpiadas.  Na disputa do Individual Geral  ficou com a
prata. Em Tóquio, disputa ainda as finais do solo e do salto.
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