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Sinônimo de determinação, resiliência e atitude, Marcos Mazzaron é uma referência no
ciclismo brasileiro.

Após uma carreira de sucesso, que lhe rendeu cinco grandes títulos,  tornou-se um
grande empresário do setor, promovendo eventos relevantes e fabricando bikes com design
exclusivo.

Mazzaron  é  natural  de  Arapongas,  Paraná.  Nascido  em 5  de  novembro  de  1963,
trabalhou na roça, nos campos de arroz, feijão e café.

Atuou como mecânico de bicicletas até tornar-se ciclista.

Histórico como ciclista:

. Em 1982 tornou-se atleta representante do Governo Federal pela CAPEMI-RJ.

. Em 1983 rei da Montanha na subida da Serra Velha de Santos-SP 24"36's e ainda
participou da XIX Volta do Estado de Tachira, na Venezuela.

.  Em 1984 representou o Brasil  na Olimpíada de Los Angeles -  EUA, participou do
Panamericano na Colômbia e da Volta de Tachira na Venezuela.

. Em 1985 fez parte da Equipe Pirelli.

. Em 1986 foi campeão da 468 Prova Ciclística Internacional de 9 de julho.

. Em 1987 recebeu a medalha de prata do Panamericano lndianápolis (Estrada 171
km).

. Pentacampeão brasileiro da Estrada e Mountain Bike.

. Em 1988 participou da Olimpíada de Seul.

. Participou por 21 anos consecutivos da Volta Ciclística do Grande ABC.

. Em 2009 criou e administra a Ciclofaixa de São Paulo, até os dias de hoje.

. Mazzaron foi Presidente da FPC. Após uma carreira de sucesso, foi lojista no ramo de
bicicletas, presidiu a Federação Paulista de Ciclismo por 8 anos.

Pelas razões acima expostas, rodo pelo voto favorável dos Nobres Pares a esta justa
homenagem.
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