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EMENTA: Outorga Moção de aplauso ao esportista LUCAS

MINATO piloto de motovelocidade.

RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE, vereador que esta

subscreve, no uso de suas prerrogativas legais, em nome do povo de Comélio Procópio, depois de

ouvido o Douto Plenário, propõe Moção de Aplauso ao esportista LUCAS MINATO piloto de

motovelocidade.

JUSTIFICATIVA:

Nasceu em Cornélio Procópio no dia 01 de agosto de 1998.

Teve seu primeiro contato com a moto em 2005, na época tinha 7 anos.

Começou sua carreira no motocross e ali permaneceu

treinando até os 16 anos de idade.

Em 2016 começou a competir no motocross. Neste ano foi

vice-campeão da Copa do Lagarto e mesmo com 1 corrida a menos se igualou na pontuação com o

campeão.

Em 2018, com 20 anos, foi convidado para fazer parte da

equipe PSBK(Paulinho Superbike) na modalidade de 300cc. No primeiro ano, competiu o Brasileiro

e foi vice campeão na categoria 300cc da Copa Lupinetti.

Em 2019, novamente foi vice-campeão na categoria 300cc da

Copa Lupinetti e 3° colocado no Paranaense de Motovelocidade.

Em 2020 migrou para a categoria CBR650R e em seu ano de

estreia, ficou cora o 5° lugar no SuperBike Brasil, maior campeonato de motovelocidade das

Américas.

Nas duas primeiras etapas de abertura do SuperBike Brasil,

conseguiu alcançar a 3^ colocação.
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Pretende subir para a categoria SuperSport óOOcc e disputar

pelo título de óOOcc Extreme.

Compete pela equipe HJC - PSBK, contando com 5

mecânicos e 6 pilotos oficiais, além de pilotos que participam eventualmente. A equipe tem mais de

442.000 inscritos no Youtube e mais de 311.000 seguidores na rede social do Instagram. Com

estruturas físicas e caminhão, Van e carros de apoio. Todos com visual PSBK.

Objetivos para 2022, se manter na categoria CBR650R,

pretende disputar pelo título da CBR650R PRO. Se migrar para a categoria SSóOOcc ainda no

próximo ano, quer disputar o título da óOOcc Extreme. Pretende disputar pelo título da óOOcc nas

Copas Regionais e Paranaense de Motovelocidade e levar o nome dos patrocinadores para o máximo

de lugares e cidades possíveis. Todas estas Etapas são realizadas em Autódromo Internacionais

como Ayrton Senna em São Paulo, Minas Gerais, Goiânia, Curitiba e Londrina, Cascavel.

Assim, entendendo a importância desta propositura, solicito o

voto favorável dos nobres pares, encaminhando-se esta Moção de Aplausos em reconhecimento

aos relevantes serviços prestados e enaltecendo nacionalmente e internacionalmente o nome de

Comélio Procópio.

Comélio Procópio, 17 de novembro de 2021,

RAFAEL ALÊ^TARA HANNOUCHE
^éreador-PTB
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