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Sr. Presidente 

  
O Vereador que este subscreve requer que, depois de ouvido o douto Plenário, 

e se aprovado, esta Casa solicite a secretaria competente que estude a possibilidade 
de inserir no Calendário de Eventos de Osório, o 10º Passeio Moto Trilha, 
organizado pelo grupo osoriense, de apaixonados por motos, Moto Clube Trilheiros 
dos Ventos. 

 
O evento é sempre realizado no Morro da Borússia e atrai um grande público 

de toda a Região Sul. O passeio é em um domingo, mas no sábado anterior, um jantar 
é oferecido pelo grupo. Os primeiros 350 inscritos ganham a camiseta do evento e os 
participantes apreciam café da manhã e almoço. Após o evento, uma 
confraternização é realizada entre os motociclistas e todos aqueles que prestigiaram o 
passeio. 

 

JUSTIFICATIVA: 
 

 O referido pedido dá-se por os organizadores do evento estarem investindo no 
desenvolvimento de Osório, através da consolidação de um turismo sustentável e 
voltado à prática esportiva. Osório vem se sagrando como palco de eventos 
esportivos de renome. A cidade é privilegiada, possibilitando a prática de 
modalidades variadas, como vôo livre, surf, esportes aquáticos e sua geografia é 
propícia também para os amantes do motociclismo. O grupo Trilheiros dos Ventos 
faz um grande trabalho nesse sentido, divulgando o nome do município em todo 
Estado e no Sul do País e, ainda, atraindo para Osório visitantes de dezenas de 
cidades.  
 
 Os Trilheiros dos Ventos também são parceiros da comunidade de Osório e em 
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especial, dos moradores da Santa Rita, na Borússia, onde todos os anos realizam uma 
festa de Natal e são padrinhos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose 
Garibaldi. 
 

 

 

Sala de Sessões, 15 de Abril de 2019 

 

 

 

 

 

Gabinete Ver. Valério dos Anjos 

Líder da Bancada do PDT 


