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Senhor Presidente: 

 
 

O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, 

que após ouvido o Douto Plenário e, se aprovado, esta Casa realize a entrega de VOTOS DE 

CONGRATULAÇÕES, em homenagem aos 25 (vinte e cinco) anos do “Moto Procissão do Litoral 

Norte”. 

 

Histórico do Moto Procissão do Litoral Norte: 

 
O objetivo principal deste pedido é valorizar essa bela homenagem dos 

motociclistas à "Nossa Senhora Aparecida" - Protetora dos mesmos. Em 2021 a procissão irá 

completar 25 Anos. Este Moto Passeio é tradicional aqui no Litoral e é considerado a "Segunda 

Maior Procissão de Motociclistas do Estado", em homenagem a Padroeira do Brasil e nossa 

"Protetora". O evento é realizado tradicionalmente no dia 12 de Outubro. 

E tudo teve início no dia 12/10/1997, com uma feliz ideia, de um grupo liderado 

pelo sr. Sérgio Luiz Kulzer, com um simples passeio de Motos e se transformou nesta realidade grandiosa. 

Na época foram 37 participantes, números estes que só aumentaram a cada edição. A partir da Décima 

Edição o Moto Passeio do Litoral Norte, passou a ser denominado de "Moto Procissão do Litoral Norte". 

Este evento em se tratando de “Motos”, é o mais antigo do Litoral Norte e o segundo mais antigo do Estado 

do RS. 

Nas primeiras edições, saíam de Mariluz (Imbé) em direção a Osório via RS 030. 

Os Motociclistas, estacionavam as Motos em frente as Igrejas Matriz e recebiam a benção, pelo Santo 

Padre. Em seguida retornavam a Tramandaí, pela RS 030, onde no Calçadão da Avenida Emancipação, 

aconteciam os Shows e a entrega de Troféus e Certificados. 

Nos últimos 10 anos, a Moto Procissão se padronizou e assim ficando 

reconhecida nacionalmente onde atrai centenas de motociclistas de diversos locais do sul do país. 

No ano de 2016 foi registrado o maior número de participantes, chegando a 860 

motos. Este evento já se consagrou no litoral e a cada ano vem buscando melhorar ainda mais, atualmente 

a saída acontece em frente a capela Nossa Senhora Aparecida no município de Imbé, percorrendo o 

município de Tramandaí e seguindo em direção a RS 030 e chegando a Osório, onde é recebida a imagem 

(Nossa Senhora Aparecida) juntamente com os fiéis (motociclistas), a benção é feita pelo santo padre 

posteriormente se dirigem pela rua Santos Dumont em direção a Estrada do Mar retornando ao município 

de Imbé (Balneário Mariluz) junto a praça da fonte Nossa Senhora Aparecida. 



REQUERIMENTO: 

AUTOR: Ver. Charlon Müller 

Nº /2021. 

ENTRADA: 30/08/2021 

ENVIADO POR: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO 

GABINETE 
VER. CHARLON MÜLLER 

RESPONDIDO:   

 

 

 

A moto procissão desde a sua primeira edição, tem a frente do grupo como 

organizador do evento o Sr. Sérgio Luiz Kulzer, com mais de 50 anos como motociclista. 

 
 
 
 
 
 
 

Fotos do evento de anos anteriores. 

 
 

 
Sala das Sessões em, 31 de Agosto de 2021. 

 
 
 

Charlon Diego Müller 
Vereador de Osório 

Líder da Bancada do MDB 


