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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais “MOÇÃO DE APLAUSO ao Sr. Mauro Kenji Murakami pelo
relevante desempenho obtido no Campeonato Mundial 2017 IPSC Handgun World Shoot, realizado no
Centro Nacional de Tiro em Châteauroux, França.

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros e, atendendo a
requerimento do Deputado Gilberto Cattani, manifesta Moção de Aplauso ao Sr. Mauro Kenji Murakami.

JUSTIFICATIVA

Mauro Kenji Murakami, é atleta de tiro prático na modalidade IPSC - International Practical Shooting
Confederation e iniciou na prática esportiva aos 15 anos de idade, atirando em etapas de torneios no Estado
de Mato Grosso.
O IPSC é um esporte dinâmico e desafiador, que exige que o esportista execute suas habilidades de tiro com
velocidade e precisão utilizando armas com potência ajustadas ao regulamento. Além de o atleta ter que se
movimentar muito, a distância e as configurações de cada pista são sempre diferentes.
Após ter seu CR (certificado de registro do exército) aprovado, passou a participar de provas e competições
a nível nacional e, com apenas 16 anos de idade, garantiu a sua vaga no Campeonato Mundial 2017 IPSC
Handgun World Shoot XVIII, na categoria Open Junior, após conquistar o Campeonato Brasileiro Tiro
Esportivo.
O 2017 IPSC Handgun World Shoot XVIII foi o 18º IPSC Handgun World Shoot realizado no Centro Nacional
de Tiro em Châteauroux, França, durante o final de agosto e início de setembro daquele ano. Foram 30
etapas divididas em 5 áreas, sendo que cada área recebeu o nome e teve temas de um dos 5 continentes:
África, Ásia, América, Austrália ou Europa.
A delegação brasileira, que foi à França para o Campeonato Mundial, era composta por 57 atletas, incluindo
a delegação, de várias regiões do país. No total eram mais de 1500 competidores, de 87 de países mundo a
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fora, disputando em 5 divisões - Open, Standard, Production, Classic e Revólver. O World Shoot de IPSC
acontece a cada 3 anos e é como se fosse a nossa Copa do Mundo de Futebol para os atiradores esportivos.
Levaram consigo o jovem mato-grossense de Lucas do Rio Verde, que àquela época, contava com apenas
17 anos de idade, mas que, com muito foco e objetivo de obter o melhor resultado, contando com apoio
irrestrito de sua família e da Federação de tiro de Mato Grosso (FTMT) que o patrocinou.
Mauro Kenju Murakami alcançou seu objetivo e consagrou-se Campeão Mundial Júnior Open, sendo o
primeiro atirador júnior do Brasil a conquistar este título na classe Open.
Assim, o brilhante desempenho e a conquista do Título de Campeão Mundial, empreendida pelo jovem
Mauro Kenji Murakami, que destacou a sua cidade e seu estado a nível mundial, não poderia passar em
branco nesta augusta Casa de Leis, que é ciente da necessidade de fomentar a prática do tiro esportivo no
Estado; razão pela qual, entendemos que este projeto merece e receberá o apoio irrestrito de todos os
demais parlamentares para sua aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Outubro de 2021

Gilberto Cattani
Deputado Estadual
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