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SENHOR PRESIDENTE: 

 

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

que após ouvido o douto Plenário e, se aprovado, esta Casa: 

 

Encaminhe VOTOS DE LOUVOR com a entrega de uma Placa Comemorativa ao grupo 

de motociclistas “Associação Pé-de-Vento Moto Clube”, entidade jurídica fundada em 

13/02/1998, tendo completado aniversário de 20 anos de fundação, com sede nesta cidade e 

base territorial em todo o litoral norte gaúcho e que tem como finalidade congregar os 

aficcionados ao motociclismo, proporcionando relacionamento cultural, desportivo, 

recreativo e o congraçamento entre seus associados, objetivando a integração com outras 

associações públicas e privadas da região. 

O nome “Pé-de-Vento” foi escolhido em homenagem ao município de Osório, o qual é 

conhecido como a capital do vento no estado do Rio Grande do Sul. O mascote é o “Taz”, 

personagem de desenho animado infantil da Warner Bros, o popular demônio da tasmânia, 

que sempre aparece nas estórias como se fosse um tornado. 

O Pé de Vento Moto Clube tem participação ativa na sociedade osoriense, com atuação em 

diversas campanhas assistenciais, como foi o caso da última Campanha do Agasalho, 

realizada em junho de 2017.  É “padrinho” há mais de 10 anos da E. M. E. F. Major Antonio 

de Alencar, ajudando a patrocinar a Festa de Natal das crianças daquela comunidade 

escolar, com distribuição de presentes, inclusive.  

Também organizou vários eventos esportivos e musicais no litoral norte do RS, com farta 

programação cultural, atraindo moto clubes e fãs do motociclismo de várias partes do nosso 

estado e do país, trazendo divisas e movimentando todo o setor de serviços das cidades 

envolvidas (hotéis, restaurantes, oficinas, lojas de acessórios, por exemplo). Foram 

organizadores de vários Mar & Motos em Tramandaí, que encaminha-se para a 20ª edição 
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em abril de 2018, fazendo parte do calendário oficial de turismo daquele município. Em 

Osório, tanto no distrito de Atlântida Sul, quanto na Av. Jorge Dariva, patrocinaram vários 

“Moto & Vento”, com grande sucesso de público. 

Segue a relação das pessoas que representarão o Pé de Vento Moto Clube nesta singela 

homenagem: 

1) Antônio Carlos Cassola da Silva - sócio fundador e primeiro Presidente. 

2) Roberto Escopelli - sócio fundador. 

3) Marcos Gamba - sócio fundador. 

4) João Luis Dariva Wagner – sócio fundador. 

5) Fernando Prates – atual Presidente. 

 

. 

                                                                                            Sala de Sessões, 19 de fevereiro de 2018 
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