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 Sr. Presidente 

 O  Vereador  que  este  subscreve  requer  a  Vossa  Excelência,  nos  termos 
 regimentais,  e  após  ouvido  o  Douto  Plenário  e  se  aprovado,  que  esta  Casa  solicite  ao 
 Executivo e à secretaria responsável, que: 

 Realize  o  serviço  de  liberação  de  local  para  festividades  entre  os 
 amantes de carros tuning, conforme justificativa. 

 JUSTIFICATIVA: 

 O  presente  pedido  de  providência  tem  por  objeto  a  contemplação  do 
 local  para  realização  de  encontro  entre  amantes  veículos  com  tuning  no  âmbito  do 
 município de Osório. 

 O  local  é  requerido  pelas  associações  de  veículos  com  tuning:  Família 
 Sem  Carinho  Fest,  Street  Film  e  Luizinho  Suspensões.  Ainda  que  dentro  das  leis  e 
 regularizações  necessárias  para  trafegar  com  um  carro  tunado,  sem  um  local  para  suas 
 reuniões,  se  obriga  a  dirigir  para  frente  de  lojas  ou  locais  precários  que  geram  maiores 
 incomodações aos fiscais de trânsito. 

 Hoje  esta  é  uma  classe  que  está  por  todo  o  Brasil  e  não  tem  um 
 representante  legal.  Nós  estamos  apenas  levantando  a  bandeira  de  uma  classe  que  existe 
 e  é  em  grande  maioria  ignorada  e  covardemente  interpretada  e  generalizada  como 
 bandida.  Além  disso,  o  vereador  aponta  que  a  circulação  de  carros  rebaixados  não 
 ameaça  a  segurança  do  tráfego.  Quanto  mais  baixo  o  carro  é,  menos  velocidade  ele 
 desenvolve.  O  carro  rebaixado,  na  grande  maioria  das  vezes,  sofre  uma  diferença  na  sua 
 estética e não na questão de estabilidade ou segurança do veículo. 

 O  presente  pedido  de  providência  tem  como  local  requerido  o  Horto 
 Florestal  de  Osório  para  ser  local  prioritário  dos  encontros  de  carros  com  tuning  no 
 âmbito  do  município  de  Osório.  Famílias  que  moram  próximas  à  área  afirmam  que 
 constantemente  aparecem,  bois,  vacas,  cobras,  ratos  e  escorpiões,  além  do  perigo  da 
 dengue  por  conta  da  falta  de  circulação  e  de  cuidados  na  área.  Com  o  passar  do  tempo,  a 
 área abandonada está sendo tomada pela vegetação, segue fotos em anexo. 



 O  presente  pedido  de  indicação  visa  trazer  mais  atrativos  ao  Município 
 na  baixa  temporada,  assim,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  do  nosso  Turismo  e  a 
 divulgar  ao  máximo  nossa  região,  bem  como  trazer  segurança  para  os  donos  de  carros 
 com  tuning  que  sofrem  criminalização  por  possuírem  tal  veículo  e  não  possuírem  um 
 representante legal para sua defesa. 

 Por  fim,  cabe  ao  poder  Legislativo  Municipal  discutir  e  criar  políticas 
 públicas,  para  a  descriminalização  dos  donos  de  veículos  com  tuning,  bem  como  um 
 local para realização das reuniões deste grupo. 
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