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Protocolo
Excelentíssimo Senhor Ptesidente da Càmaru Municipal de Cascavel.

A, Càmara Municipal de Cascavel, por seu Veteadot subscritor, nos teÍmos que Íegem o aÍts.
157 e 158 do Regimento Interno desta Casa de Leis, hipoteca, após deliberação legislativa,

Moção de: Âplausos, ao Excelentíssimo Senhot Pedro Muffato, em teconhecimento a

exttaordináravttórra da 4" etapt da Fórmula Truck 2022, üsputada em Cascavel, Parunâ.

É a Moção. Sala das Sessões.

Cascavel, 19 de agosto de2022.

Exposição de Motivos

A ptesente proposição legislativa visa homen^gezÍ o empresário e piloto cascavelense

Pedro Muffato, em reconhecimento â sua extraorünârja vitôria na 4 etapa da Fórmula -ltuck 2022,

disputada em Cascavel,Paranâ, no último üa 1,4 de agosto, do cottente ano.

Pedro Muffato, atualmente com 82 anos, possui uma czrreta longínqua com mais de

60 anos dedrcados ao automobiüsmo, tendo sua primeiro ocorido em 4 de dezembro de 1966.

Âo longo de sua cate:tta venceu vârtas vezes 
^ 

tradicional prova "Cascavel de Ouro",
sendo Bicampeão Paranaense e Campeão Brasileiro nos aÍros 1970. Sempre dir,'ulgando nossa cidade no
Brasrl e fota.

Ademais, consúuiu em Cascavel os cartos de cortida Muffatào nos anos 1980. O
projeto com tecnologia argentina, do mago das corridas Oreste Berta, foi sucesso extraordinário,
viabilrzando câmpeonatos internacionais na Âmérica do Sul. E elevou cascavel vários degraus de fama e
visibdrdade. Os anos 1990, entretanto lhe úouxerâm o lado escuÍo das cotridas.

Atingido poÍ ouúo c ÍÍo 
^ 

quase 200 Km por hota, em 1996, venceu a corrrda da

vida com 16 dras em comâ no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Em que sofreu, entÍe outros,
quebta de todas as costelas, esmâgamento dos pulmões e traumatismo craniano. Piloto, nunca mais
dtziam médtcos e famíha. Ora pois, nunca mais é tempo demais para Pedro Muffato.

Convidado pelo saudoso organízadot da Fótmula Truck, Aroldo Batista Félix, em
2000,para correÍ uma pÍova de caminhão em Londtina, coÍreu mais de 150 vezes em 16 ânos, anos nas

décadas 2000 e 2010.F, agora neste 2022.Inclusive as duas ultimas vitoriosas em Cascavel.
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Ainda, o piloto Pedro Muffato, escÍeveu mais um capítulo em sua gtandiosa história
no automobilismo brasileito e mundial, indo ao alto do pódio duas vezes na 4 etapa da Fórmula Truck,
disputada em Cascavel, Paranâ. Conqüstando as ütóriâs nâs couidas 1. e 2 na categoría Elettônico,
depois de muita disputa e momentos emocionantes nâ chegada.

Sendo assim, notadamente o Sr. Pedto Muffato é uma pessoa que eleva e enobrece o
nome de Cascavel, em especial pelo brilhante ttabalho desenvolvido junto ao automobiüsmo nacional e

internacional, fazendo, poÍtanto, ius à presente homenagem.
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