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Assunto:   Aplaude  e  Congratula  o  piloto  mirim  Murilo  Paese  que

participou da 5ª etapa do 5º Campeonato RIC TV de Kart.

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade,

apresenta,  nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE APLAUSOS ao  piloto mirim

Murilo Paese  que participou da 5ª Etapa do 5º Campeonato RIC TV de Kart, no dia 10 de

novembro  do  corrente  ano,  onde  após  a  tomada  de  tempo,  se  classificou,  e  manteve  a

colocação, conquistando e trazendo para a Cidade o Troféu de Vice Campeão do Campeonato

na Categoria Cadete.                

Segundo o pai do piloto o Sr. Aleomar Paese, este resultado só foi possível

devido  ao  empenho,  dedicação  e  muito  treino  do  piloto  mirim  Murilo  Paese,  que  busca

patrocinadores,  pois,  para  2019  Murilo  já  prevê  participar  de  dois  campeonatos  no

Kartódromo  de  Joinville,  ambos  amadores,  sendo  um  no  primeiro  semestre  e  outro  no

segundo, onde cada um tem cinco etapas.

O  piloto  mirim  já  vem sendo  muito  admirado  pela  simplicidade  e  talento,

sendo chamado por seus admiradores de o “nosso novo Senna”.

Murilo Paese, tem sua admiração por carros deste muito pequeno, com dois

anos já brincava com um carrinho impulsionado pelos pés, onde conquistou o apelido de
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“Felipe Massa”, aos 03 anos já andava de moto elétrica e aos cinco anos com um quadriciclo

movido a gasolina, onde já demonstrava habilidades automotivas.

A paixão de Murilo por carros e seu conhecimento foi adquirido pela coleção

de minicarros da Hot Whells.

Com seus  nove anos de idade,  Murilo  Paese,  tem menos de um ano como

piloto de kart, sendo influenciado pelo irmão que é seu treinador, e também piloto da F1 de

kart, Brunno Paese.

A paixão pelo esporte automobilístico está no sangue, e Murilo Paese já traz

resultados  significativos  na carreira,  sendo um orgulho para sua família  e  para cidade de

Itapoá a qual faz questão de dizer ser morador, fala o pai do piloto mirim o Sr. Aleomar Paese.

Com  os  excelentes  resultados  obtidos  pelo  piloto  mirim  Murilo  Paese,

desejamos que sua carreira seja brilhante. 

Assim, diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense,

aprova a presente Moção de Aplausos nº 23/2018.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 23 de novembro de 2018.
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