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Aos seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e quatro, às dez horas, nó Parque da FENAVINHO - Saguão do
Pavilhão E, na Cidade de Bento Gonçalves - Rio Grande do Sul, em ocasião da realização do 5° Moto Serra - "Encontro
Motociclistico da Serra Gaúcha", reuniram-se os motociclistas, representantes legais de Associações, Entidades, Moto Clubes e
Moto Grupos gaúchos, conforme Livro de Registro de Presença, em ASSEMBL~IA EXTRAORDINÁRIA, convocada legalmente
com a finalidade específica de ALTERAÇÃO ESTATUTARIA, APROVAÇÃO DE REGULAMENTOS e deliberar outros assuntos
conforme o EDlTAL DE CONVOCAÇÃO. Abertos os trabalhos da presente Assembléia pelo presidente, Leandro Trttelmaier
Balardin e secretariado pelo Secretário-Geral, Daniel Goulartt da Silva, que coordenaram os trabalhos da Assembléia em
conformidade com o Estatuto que deliberou os seguintes assuntos: Primeiro Assunto: ALTERAÇÃO DO ESTATUTO - com a
palavra, o motociclista Leandro Balardin, apresentou a sugestão do novo Estatuto da AMO, com a finalidade de adequar o
Estatuto da AMO com o Novo Código Civil e fazer novas modificações estruturais e administrativas na Entidade. Em seqüência o
presidente passou a ler o Estatuto da entidade, a seguir transcrito na integra: "E S TA T U TO AMO/RS - ASSOCIAÇÃO DOS
MOTOCICUSTAS DO RIO GRANDE DO SUL PREÂMBULO Este Estatuto foi aprovado por unanimidade em Reunião de
Fundação da Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul- AMO-RS, realizada no dia 17 de agosto de 2002, alterado em
Assembléia Extraordinária, realizada em 06 de junho de 2004, passando a vigorar com os seguintes termos: TITULO I DA
ENTIDADE E DOS SEUS FINS CAPITULO I Da Denominação, Natureza Jurídica, Duração e Sede M. 1° - A Associação dos
Motociclistas do Rio Grande do Sul, doravante denominada pela sigla AMO-RS,fundada em 17 de agosto de 2002, constituida
por tempo indeterminado, dotada de personalidade juridica de direito privado, é uma sociedade civil de natureza Social,
Desportiva, Organizativa, Representativa não profissional, Educacional, Assistencial e Cultural, sem fins lucrativos, como entidade
estadual de administração do motociclismo de forma não competitiva no Estado, com sede e foro na capital do Estado do Rio
Grande do Sul. § 1° - A AMO-RS está estabelecida, provisoriamente à Rua Siqueira Campos, nO1171, 8° andar, Bairro Centro,
Cep: 90010-001, Porto Alegre no Rio Grande do Sul, podendo ser transferia a qualquer momento por deliberação de sua
Diretoria.§ 2° - A AMO-RSpoderá instalar sedes regionais de apoio em todas as regiões do Estado, sendo estas denominadas
.Coordenadoria Regional. da região respectiva conforme Regulamento, com o objetivo de melhor administrar e coordenar os
interesses da entidade e do motociclismo em geral. § 3° - A AMO-RS goza de autonomia na sua organização e funcionamento,
prerrogativa outorgada constitucionalmente pelo art. 217, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada
em 1988 e pela lei 9.615 de 24 de março de 1998. Art. 2° - A AMO-RS não distribuirá resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, destinando-se a desenvolvere fomentaro
Motociclismoe atividades similares que de uma forma ou de outra fortaleçam a educação e cultura do povo brasileiro,auxiliando
no lado social e humano da sociedade. Art. 3° - As entidades e motociclistas filiados não respondem solidária ou subsidiariamente
pelas obrigações e dividas contraidas pela AMO-RS e nem esta, por dívidas contraidas por entidades e motociclistas filiados. Art.
4° - No desenvolvimento de suas atividades, a AMO-RS observará os principios da legalidade, impessoalidade. moralidade,
publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião. Parágrafo Único-
A AMO-RS se dedica às suas atividades por meio da execução direta de projetos, programas ou planos de ações, por meio da
doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem
fins lucrativose a órgãos do setor públicoque atuam em áreas afins. M. 5° - A Associação reger-se-á pelo presente Estatuto e
orientará suas ações e atividades por Regulamentos e normas aprovadas em Assembléia Geral, assim como, restante da
legislação em vigor, que lhe for aplicável. CAPiTULO 11Das Finalidades Art. 6° - A AMO-RSfoi instituida com as seguintes
finalidadese objetivos:a) Coordenar e dirigira nível estadual a prática do motociclismo,exercendo a função técnica-organizativa,
fiscalizadora, fortalecedora e defensora das atividades relacionadas com a prática do mototurismo, inclusivecom ênfase cultural,
educativa e social; b) Arregimentar e congregar as Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos, Equipes e os
Motociclistas em geral, divulgando e planejando grandes atividades que fortaleçam o motociclismo no Estado; c) Integradora e
defensora das questões de apoio, desenvolvimento e crescimento de um motociclismocom Igualdade, Fraternidade e Lealdade;
d) Representar e defender os interesses do motociclismogaúcho, perante os organismos públicos no Estado e no Pais, as
Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos, Equipes e os Motociclistas em geral, filiados na AMO-RS, em todo evento
motociclistico,atividades similares ou que diga respeito ao motociclismo;e) Elaborar e estabelecer a politica,as normas e aprovar
Regulamentos da AMO-RS em Assembléia, como forma de melhor organizar e administrar o motociclismo; f) Representar
judicialmente ou não visando defender os interesses do motociclismo no Estado e no Pais, representando seus Associados,
perante o poder e órgãos públicos e ou particulares; g) Combater, recriminar e coibir todo e qualquer ato, lei ou forma
preconceituosa contra o Motociclismo e os Motociclistas; h) Defender, reivindicar,protestar e representar em prol dos nossos
DIREITOS e BENEFlcIOS, principalmenteos que dizem respeito às obrigações de trânsito, constitucionais e inconstitucionais.i)
Difundire incentivarno Estado à prática de todas as modalidades e categorias do motociclismo,assim como o uso da motocicleta
no moto-turismo, como forma de !azer, entretenimento e turismo; j) Fomentar o uso da motocicleta como meio de transporte ágil,
de fácil locomoção, para passeios, uso em serviços em geral, que diminui a poluição ambiental, não congestiona o trânsito
urbano e rodoviário e as áreas de estacionamentos, e não provoca deterioração das estradas e ruas; k) Prestar auxilio e
incentivar a constituição e organização de novas Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos e Equipes de cunho
motociclistico; I) Promover, organizar, autorizar e fiscalizar no Estado, a realização de encontros, eventos e demais atividades
motociclisticas conforme orientações e regras do Regulamento de Eventos e do Calendário Estadual; m) Organizar, planejar e
divulgar o Calendário Oficial de Eventos Motociclísticos no Estado, divulgando-o da melhor forma possível e buscando evitar o
conflitoe coincidência de Encontros nas mesmas datas simultaneamente; n) lutar e tentar coibira realização e organização de
encontros e eventos motociclisticosque visam a exploração mercantilista dos motociclistas; o) Instituire expedir, no âmbito de
sua competência. normas e regras sob a forma do Regulamento, que ficam obrigados os filiados na entidade que organizam
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encontros, eventos e atividades similares de motociclismo oficiais da AMO; p) Cumprir e fazJr u;Prir petqs seus filiados os
mandamentos emanados dos organismos nacionais e internacionais a que esteja filiada e, ig Imente os atos legalmente
expedidos pelos Poderes Públicos; q) Processar e julgar, através dos poderes internos constitU os, os responsáveis pela
inobservância de qualquer norma e regra editada pela AMO-RS e pelo Poder Público co e; r) Decidir a respeito da
participação de Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos, Equipes e os Motociclistas em geral, em reuniões,
atividades, encontros e eventos realizados fora da respectiva jurisdição, inclusive em cidades interioranas; s) Exercer as
competências que lhe forem conferidas por lei, decreto, portarias e atos nonnativos editados pelo Poder Público do país; t) União
e desenvolvimento do motociclismo de forma saudável, respeitando as leis, o meio ambiente, os direitos e os deveres de cada
cidadão; u) Outras finalidades e atribuições que contribuam e vão ao encontro da melhor forma possível de unir, congregar,
fomentar, mobilizar, representar motociclismo gaúcho. TITULO /I DA ORGANIZAÇÃO E DOS PODERES CAPiTULO I Da
OrganizaçãoM. 7° - A AMO-RSé constituída pelas Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos, Equipes e os
Motociclistas em geral a ela filiados diretamente, encarregadas de administrar as atividades do motociclismo no Estado,
organizadas juridicamente consoante as leis do país, e que consigne, expressamente, em seus atos constitutivos. § 1° - A AMO-
RS admitiráum número ilimitadode Associações, Entidades, MotoClubes, MotoGrupos, Equipes e os Motociclistasem geral no
Estado; § 2° - A AMO-RSadmitirá o registro de filiação provisório de Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos e
Equipes que não possuem uma organização juridica conforme determina o artigo 7° deste Estatuto, até que as mesmas agilizem
os devidos atos e registros conforme as leis. M. 8° - A AMO-RS poderá intervir em seus filiados bem como autorizá-Ios a
intervirem, nos casos graves que possam comprometer o respeito aos Poderes internos ou para restabelecer a ordem, ou ainda
para fazer cumprir decisão de Assembléia Geral ou da Justiça. Arl 9° - A AMO-RSestá organizadaern três níveis: I - o
ESTADUAL,com autoridade em todo o Território do Estado; \I - o REGIONAL, na denominada Região do Estado, conforme
normas e divisão geográfica definidas neste Estatuto e Regulamento das Coordenadorias Regionais, visando abranger os
Municípios da respectiva área que lhe for fixada; 111- o lOCAL, constituído pelas Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto
Grupos, Equipes e os Motociclistas em geral no Estado. M. 10° - Serão admitidos como filiados os Motociclistas Independentes,
que deverão adquirir a Carteira ou Cartão de Filiação da AMO-RS,se instituído, conforme regras de classificação e admissão
prevista no Estatuto. CAPITULO 11Dos Poderes e dos Órgãos Técnicos de Cooperação SEÇÃO I Da Discriminação M. 11°- São
instituidos como órgãos de Poderes da AMO-RS: I - Assembléia Geral; 11- Diretoria; 11I- Conselho Diretor; IV - Conselho Fiscal; V
- Conselho de Ética e Disciplina.Art. 12° - São instituidos como órgãos técnicos e de cooperação da AMO-RS: I - Coordenadorias
Regionais; /I -Comissão de Eventos; 11I - Comissão de Informatização;IV- Conselho de Trânsito; V - Conselho Jurídico; VI -
Comissão Internacional de Mototurismo. Parágrafo Único - A Diretoria da AMO-RS poderá instituir outros órgãos técnicos e de
cooperação no interesse do desenvolvimento do motociclismo. CAPiTULO 11IDos Órgãos de Poderes SEÇÃO I Da Assembléia
Geral M. 13° - A Assembléia Geral da AMO-RSé o poder máximo,constituinte, soberano, representativo e normativoem nivel
Estadual. Art. 14° - A Assembléia Geral da AMO-RS é constituída pelas Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos e
Equipes, bem como Motociclistas Independentes devidamente cadastrados na entidade. § 1° - As filiadas somente serão
admitidas a participar das reuniões da Assembléia Geral se representadas pelo seu respectivo Presidente ou Vice-Presidente e
ou, através de seu representante, mediante procuração devidamente emitida pelos responsáveis pela filiada, e ou por
comprovação de ata de eleição; § 2" - O direito à representação na Assembléia Geral dependerá da filiada cumprir o Estatuto e
demais normas e os Regulamentos da AMO-RS. Art. 15° - A Assembléia Geral da AMO-RS se reunirá: 1- Ordinariamente. no mês
de agosto, de no máximo de três em três anos. para apreciar e deliberar sobre: o relatório das atividades da gestão que se
encerra, o orçamento para o exercicio seguinte, o balanço financeiro, apreciação parecer do Conselho Fiscal, eleição menal de
diretoria e conselhos, bem como para deüberar acerca de qualquer outra matéria incluída na pauta dos trabalhos, podendo se
reunir fora de sua sede; 11- Extraordinariamente, quando julgar necessário o Presidente da AMO-RS ou quando requerida a sua
convocação por, no mínimo um quinto dos Moto Clubes e Grupos Associados, ou, ainda, por solicitação do Conselho Fiscal,
quando deliberará exclusivamente sobre a matéria que houver dado causa á convocação. § 1° - A Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinària,instalar-se-à, em 1a chamada, com a presença de metade mais um de seus membros com direitoa voto e, em 2a
chamada, quinze minutos após. com a presença de um terço dos membros com direito a voto; § 2° - Para o critério do quorum
mínimo previsto no parágrafo anterior, para instalação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, será contabilizado o
número de Associações, Entidades, MotoClubes, Moto Grupos e Equipes Associadas até 30 dias antes da respectiva
Assembléia; § 3° - A Assembléia Geral será instalada pelo Presidente da AMO-RS, que a presidirá, ressalvado quando no
momento do processo de eleição. se o mesmo for candidato, quando os trabalhos serão conduzidos por um dos representantes
dos filiados presentes, eleito na ocasião, por maioria simples; § 4° -Compete ao Presidente da Assembléia, presidir às sessões,
assistidos de seu Secretário-Geral e ou na sua ausência por seu substituto ou por outro eleito no instante; § 5° -As decisões da
Assembléia Geral serão tomadas por maioria simples de votos, ressalvado o caso de Alteração Estatutária e Destituição de
administradores, que são regulados conforme Lei 10.406/02 - Novo Código Civil. Art. 16°- A AssembléiaGeralOrdinãriae ou
Extraordinária, serão convocadas por: I - Aviso postal, E-mails com confirmação. ou outro, a expedir-se para cada um dos sócios
efetivos com a antecedência mínima de trinta dias, nele se indicando o dia, hora e local da reunião e a respectiva ordem de
trabalhos; " - Anúnciosafixados em Concessionárias, oficinas e demais lojas do ramo motociclístico. M. 17° - Compete
privativamente a Assembléia Geral Ordinária e ou Extraordinária, além das atribuições e dos poderes gerais prescritos neste
Estatuto: I - Eleger, para um período de três anos, através de Chapa: a Diretoria da AMO-RS, o Conselho Fiscal, o Conselho de
Ética e Disciplina, permitindo a reeleição; " - Destituir os administradores e ou toda a Diretoria, membros dos demais órgãos,
elegendo e empossando seus substitutos pelo prazo restante dos mandatos dos substituídos; 11I- Autorizar o Presidente da AMO-
RS a alienar bens móveis e imóveis, bem como constituirônus ou direitos reais sobre os mesmos; IV-Alterar este Estatuto, no
todo ou em parte, em votação que tenha aprovação de pelo menos dois terços dos membros presentes; V - Resolver sobre a
extinção da AMO-RS;VI - Interpretar este estaMo em última instância; V/I - deliberar sobre matéria de interesse geral da
entidade e seus filiados; VIII - apreciar em grau de recurso os assuntos que tenham sido deliberados pela Diretoria e pelo
Conselho Diretor e a elas levado a pedido do interessado ou dos interessados; IX - apreciar as demais matérias constantes da
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ordem do dia; Parágrafo Único- Para as deliberações a que se referem os incisos /Ie IVé eXigi~voto con~rde de dois terços
dos presentes à assembléia especialmente convocada para esse fim,não podendo ela deliberar, e primeiraconvocação, sem a
maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes. ~ ° - São inelegíveis para o
desempenho de funções e cargos eletivos nos Poderes da Entidade, mesmo os de livré nomeação, os motociclistas: a)
condenados por crime doloso em sentença definitiva;b) Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão
administrativa definitiva;c) inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; d) afastados de cargos efetivos ou de
confiança da entidade desportiva ou em virtude de gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; e)
inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 1)os falidos;g) os que estiverem cumprindo penalidades impostas
pelos órgãos de Justiça desportiva ou pelo COB;e h) os que a Leiassim determinar. Seção 11Da DiretoriaArt.19° - A Diretoriada
AMO-RSeleita em Assembléia Geral, com mandato de três anos composta de: I -Presidente; /I- 1° Vrce Presidente; 11I-2° Vice
Presidente; IV - Secretário-Geral; V-1° Secretário; VI- Tesoureiro-Geral; VII- 1° Tesoureiro; VIII- Relações Públicas; IX- Diretor
de Patrimônio;X - Diretor Social; e XI - Procurador Juridico. Parágrafo Único- A reeleição de membros da Diretoria,inclusive
Presidente e Vices, por mais de um mandato consecutivo é permitida,para a mesma função, bem como outros cargos. Art.200-
A Diretoria, além das atribuições já previstas neste EstaMo, compete: a) Manifestar-se sobre os assuntos de interesse da
entidade; b) Aprovar todos os mandamentos e atos de caráter normativo próprio da AMO-RS,ressalvada a competência dos
demais poderes e órgãos de cooperação; c) Autorizara entidade a receber doação e legados em ato homologado pelo Conselho
Fiscal; d) Decidirsobre filiaçãoe desfiliação das filiadas e decretar as sanções de cunho administrativoprevistas neste estatuto,
que não pertencerem à competência de um outro poder; e) Escolher os componentes das Comissões que vierem a ser indicados
pelo Presidente ou demais integrantes da Diretoria;1) Exercer qualquer outra competência regulamentar que não colida com o
disposto no estatuto. Parágrafo Único - A Diretoria reunir-se-á pelo menos uma vez a cada trimestre, por convocação do
Presidente da AMO-RSou de seu substituto, convocando-se sempre que necessário os órgãos de cooperação, deliberando com
maioria simples dos presentes à reunião, cabendo ao Presidente ou ao seu substituto o voto de desempate. M. 21° - Ao
Presidente da AMO-RScompete à função executiva, na administração da entidade, com amplos poderes de representação, ativa
e passiva, judiciale extrajudicial,podendo constituirprocuradores. § 1°- Ao Presidente, no exercício dos poderes referidos neste
artigo, cumpre a adoção de quaisquer medidas julgadas oportunas à ordem ou aos interesses da AMO-RS,nos casos omissos ou
urgentes que sujeitarem este Estatuto à controvérsia de interpretação. § 2° - Ao Presidente, além das demais atribuições
prescritas neste Estatuto, compete: a) Supervisionar, coordenar, dirigire fiscalizar as atividades administrativas, econômicas,
financeiras e desportivas da AMO-RS;b) Superintender o pessoal a serviço remunerado na entidade e, em conseqüência,
nomear, admitir,designar, comissionar, contratar ou rescindircontratos, exonerar, dispensar, demitir,punir,destituir, licenciar,dar
férias, elogiar, premiar; c) Apresentar à Assembléia Geral, em cada uma de suas reuniões trienal, relatórios circunstanciados da
administração realizada no exercicio anterior, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal e o balanço do movimento
econômico, financeiroe orçamentário; d) Cumprire fazer cumprir os mandamentos em vigor na AMO,origináriosdos poderes
públicos e dos organismos superiores a que a entidade esteja filiada; e) Nomear e dispensar os Coordenadores Regionais,
Diretores e os membros dos órgãos e comissões de cooperação e apoio que independem de eleição, ou, licenciar a pedido,
qualquer um dos integrantes dos órgãos da AMOe designar componentes para as comissões que instituir;1)Convocar os órgãos
de cooperação; g) Fiscalizara arrecadação da receita e autorizar o pagamento despesa, observado o orçamento em execução e
os limitesdos créditos adicionais; h) Autenticar os livrosda AMO;i) Assinar títulos, abertura de conta bancária, cheques, recibos
ou quaisquer outros documentos que constituam obrigações financeiras; j) Celebrar acordos, contratos, convênios ou quaisquer
outros termos que constituam compromissos, obedecido o Estatuto; k) Fazer publicar os atos originários dos poderes internos,
bem como mandar expedir todos os atos de interesse da AMO,em especial normas, regras e instrumentos técnicos e desportivas
aprovadas pelos órgãos competentes e administrativos e qualquer outro mandamento a cargo da Presidência; I) Constituiras
delegações incumbidas da representação da AMO,dentro e fora do Estado e do Pais; m) Por em execução os atos decisórios
dos poderes internos e efetivar as penalidades decretadas pelos órgãos competentes; n) Guardar e conservar os bens imóveisda
AMOou alienar e constituirdireitos reais sobre os referidos imóveis, mediante autorização da Assembléia Geral; o) Sujeitar a
depósito, em instituiçãooficialde crédito do pais, os valores da AMO,em espécie ou títulos; p) Presidir as reuniões da Diretoria,
com direito a voto, inclusive o de desempate; q) Aplicaràs pessoas fisicas e jurídicas sujeitas à jurisdição da AMO,quando
cabiveis, as sanções previstas neste Estatuto, ressalvada a competência dos demais poderes internos; r) Homologaros atos dos
órgãos internos da AMO,quando couber; s) Mandar expedir instruções e avisos às filiadasdesde que não contenham disposições
incompatíveiscom leis superiores, este Estatuto ou atos origináriosde outro poder intemo; t) Credenciar ou nomear delegados e
assistentes especiais para representá-to em eventos MotocicIísticos;u) Submeter à Diretoria,pelo menos trinta dias antes do
encerramento de cada ano, o projeto orçamentário a ser encaminhado, com parecer do Conselho Fiscal, à próximaAssembléia
Geral Ordinária;v) Designar, os Coordenadora e Vice-Coordenadores Regionais da AMO;x) Exercer quaisquer outras atribuições
executivas que não tenham sido explicitamenteprevistas neste Estatuto. Parágrafo Único- Todos os atos da diretoria deverão
ser relatados ao Conselho Diretorque terá poderes para deliberar. Arl 22° - O 1°VIce-Presidente da AMOé o substituto eventual
do Presidente e, no impedimento deste, assumirá o 2° Vice-Presidente e, consecutivamente o Presidente do Conselho Diretor.
Parágrafo Único - Os Vice-Presidentes, independentemente do exercício eventual da Presidência da AMO, poderão desempenhar
parcelas das funções executivas do Presidente, em caráter transitório,quando por este delegado, em termos expressos. M. 23°-
No caso de vacância da Presidência da AMO,na vigência do últimoano do mandato eletivo, o 1° VICe-Presidentecompletará o
perlodo, se antes desse prazo haverá nova eleição. Art.24° - Compete ao Secretário-Geral, as atribuições inerentes ao cargo e
manter sob seu controle os livros, documentos e arquivos da secretaria. Deve salvaguardar os interesses e o prestlgio da
entidade, atraindo a atenção da Presidência e ou do Conselho Diretor para tudo, que na sua opiniao, possa ser contrário ou
prejudicar os interesses da AMOoUdo motociclismo,podendo assinar em conjunto com o Presidente, documentos de interesse
da entidade.M. 25°- O Tesoureiro-Geralincumbir-se-ádo desempenho dos encargos econômicos e financeiros da entidade,
bem como da prestação de contas, acompanhando a execução do orçamento de cada exercício, elaborando a proposta
orçamentária a ser debatida e adotada, organizando o documentário destinado a instruir o levantamento do balanço, controlando
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as despesas e receitas inerentes à administração da entidade, e, firmará se designado pelo presi'de te, documentos e titulos.
Parágrafo Único-Nenhuma despesa poderá ser processada à revelia do Tesoureir<H3eral ou de seu bstituto eventual e sem
que o respectivo pagamento tenha a devida autorização do Presidente da AMO. Art. 26° - O Relações P licas incumbir-se-á de
orientar os órgãos de imprensa e informações, assim como elaborar materiais publicitários de pro anda e divulgação da AMO a
serem aprovados pela Diretoria. M. 27° - Compete ao Diretor de Patrimônio: I - Manter atualizado um cadastro de todo o
patrimônioe materiaispertencentesà Associação; 11- Manterlimpo,organizadoe emcondiçõesdeusoos materiaispertencentes
à Associação; 11I- Zelar pela segurança de todos os bens pertencentes ou em poder da Associação, assim como a sede e ou
qualquer propriedade móvel ou imóvel da entidade. Art. 28° - Compete ao Diretor Social: I - Organizar todas as atividades sociais
da Associação; 11- Coordenar todas as festividades que a Diretoria decidir organizar; '" - Promover eventos de cunho social que
promova e beneficie a Associação. M. 29«'- Compete ao Procurador Jurídico: I - Centralizar o estudo e a supervisão de todos os
assuntos de ordem legal da AMO; pronunciar-se por iniciativa de qualquer poder interno sobre as matérias compreendidas no
dominio de suas funções especificas e desempenhar os demais encargos de consultoria ou procuradoria que lhe forem atribuidos
pelo Presidente da entidade. 11- Representar judicialmente a AMO, e dentre outras atribuições, emitir pareceres técnicos nas
ações, apreciando sua legalidade, conforme o presente Estatuto e demais Regulamentos. 11I- Ser obrigatoriamente um
profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. § 1° - Quando vago o cargo de Procurador Juridico e em caso de
necessidade, poderá a Diretoria contratar um profissional para representar a entidade. § 2° - O Procurador Juridico, sempre que
julgar necessário, utilizará o apoio e o aconselhamento do Conselho Juridico e do Conselho de Trânsito. Art. 300 - Qualquer
membro da diretoria que for destituido por Assembléia ou não cumprir o mandato por renúncia, excetuado motivo extremamente
relevante, torna-se inelegivel a qualquer cargo nas próximas duas eleições. Seção 111Do Conselho Diretor Art. 31° - É composto
pelos integrantes de todos os Conselhos aqui arregimentados e se reunirá sempre que os mesmos julgarem necessário, devendo
ser eleito um Presidente e um Secretário, dentre os integrantes. M. 32° - Compete ao Conselho diretor. a) receber relatórios das
atividades da diretoria e dos demais conselhos e órgãos técnicos e de cooperação; b) deliberar sobre pontos trazidos pela
diretoria; c) fIXaros objetivos da AMO-RS, orientando a Diretoria sobre formulação dos planos a médio e longo prazo, aprovando
os planos de desenvolvimento e investimentos necessários; d) fiscalizar a gestão da Diretoria e demais órgãos, examinar, a
qualquer tempo, os livros e papéis da entidade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos; e) convocar a Assembléia Geral quando julgar conveniente; f) deliberar e autorizar atos que ultrapassem
os da administração ordinária, a ser regulamentado; g} deliberar sobre quaisquer propostas da Diretoria a serem submetidos à
Assembléia Geral; h) deliberar sobre a estrutura administrativa e operacional profissional da entidade; i} assessorar a Diretoria e
demais órgãos na solução dos problemas da entidade; j) dar parecer e deliberar em matéria relativa a despesas extraordinárias; I)
fixar o valor das mensalidades, se instituídas; k) auxiliarna elaboração, modificare aprovar o Regulamento a ser colocado em
vigor até "referendum" da Assembléia Geral. Seção IVDo Conselho Fiscal Art. 33° - O Conselho Fiscal, Poder de Fiscalização da
administração financeira da AMO-RS, compõe-se de três membros efetivos e de três membros suplentes. § 1° - Compete ao
Conselho Fiscal: a) Examinar os livros, documentos e balancetes; b) Apresentar a Assembléia Geral parecer trienal sobre o
projeto de orçamento para o exercicio da Diretoria e sobre o movimento econômico, financeiro e administrativo, bem como sobre
o resultado da execução orçamentária do exercicio anterior; c} Denunciar à Assembléia Geral, erros administrativos, qualquer
violação da lei ou deste Estatuto, sugerindo as medidas a serem tomadas, inclusive para que possa, em cada caso, exercer
plenamente sua função fiscalizadora; d) Reunir-se, ordinariamente, no mlnimo uma vez a cada triênio, ou extraordinariamente,
quando necessário, mediante, neste caso, convocação; e) Homologar o recebimento de doação ou legados e opinar sobre a
conversão deles em dinheiro, tratando-se de coisa móvel; f } Convocar a Assembléia Geral quando ocorrer motivo grave e
urgente. § 2° - O Conselho Fiscal terá seu Presidente eleito pelos membros efetivos que o compõe e disporá sobre sua
organização e funcionamento em Regulamento por ele mesmo aprovado, obedecido o disposto na legislação pública.Seção V Do
Conselho de Ética e DisciplinaArl 34° - O Conselho de Ética e Disciplina,será composto por cinco membros efetivos e três
membros suplentes que pertençam as Associações, Entidades, Moto Clubes e Moto Grupos e ou Motociclistas. Art. 35° -
Compete ao Conselho de Ética e Disciplina: I -Opinar e decidir em todas as representações relativas á quebra, pelos filiados, dos
princlpiose devereséticos; " - Julgare emitirpareceres acerca da disciplina interna; 11I- Apreciarmatériase ou processos
apresentados por filiados; IV - Aplicarsanções em procedimento sumário, assegurado a ampla defesa e o contraditório.§ 1° -
Todos os pareceres e julgamentos feitos por este Conselho devem ser enviados para a diretoria, a qual aplicará penalidades
cabiveis. § 2° - Das decisões do Conselho de Ética e Disciplina caberá recurso ao Conselho Diretor. Art. 36° - A Conselho de
Ética e Disciplinaelegerá o seu Presidente dentre seus membros e disporá sobre a sua organização e funcionamento em
Regulamento próprio.CAPiTULOIVDos Órgãos Técnicos e de Cooperação Seção I Das Coordenadorias Regionais M. 37° - As
Coordenadorias Regionais poderão ser criadas por deliberação da Diretoria, para gerenciarem as sedes regionais previstas neste
Estatuto no Artigo 1°, §2. Art. 38 - A Coordenadoria Regional constituir-se-á por: I - Coordenador; 11- Vice-Coordenador; 11I-
Secretário; IV - Tesoureiro. Parágrafo Único- Os membros da Coordenadoria serão nomeados pelo Presidente da AMO dentre
os Motociclistas de reconhecidos serviços prestados ao motociclismoe de elevado conceito ético-moral. M. 39 - As sedes
regionais serão instaladas para melhor assessorar, controlar e apoiar as funções e atividades da Diretoria da AMO, auxiliando e
agilizando nos serviços e ações demandados. Arl 40 - As Coordenadorias Regionais serão regradas por Regulamento, elaborado
pela Diretoria da AMO e aprovado pela Assembléia Geral e disporá sobre a sua organização e funcionamento. SEÇÃO " Da
Comissão de Eventos Arl 41 - A Comissão de Eventos é composta por cinco membros efetivos, sendo estes escolhidos em
Assembléia Geral. Art. 42 - Compete a Comissão de Eventos: I - Criar o Calendário e ou Agenda Estadual de Eventos Oficiais da
AMO-RS divulgando-os; 11- Organizar da melhor forma possivel os Eventos Motociclisticos e o Calendário de Eventos, e demais
atividades de interesse de seus associados, distribuindo e divulgando entre seus sócios e filiados; '" -Auxiliaros encontros
realizados por suas filiadas de cunho Motociclístico; IV - Trabalhar na realização de todas as atividades sociais da AMO,
coordenando e auxiliando a diretoria; V - Promover todos os eventos que venha o AMO realizar, dando sustentação
organizacional; VI - Desenvolver o Motociclismo e atividades similares a este; VII - Criar e supervisionar o Regulamento e as
normas de funcionamento dos Encontros, Eventos, Atividades, Cursos, Congressos, Seminários, Palestras de cunho
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motociclístico, promovidos e organizados no Estado pela AMO e por suas filiadas. Parágrafo Único ~Os membros da Comissao
de Eventos serao nomeados pelo Presidente da AMO, com aval da Diretoria, devendo estes, ~ Motociclistas com grande
experiência e conhecimento na mea do Mototurismo. M.. 43 - As atividades da ComisSão de Eventos é regrada pelo
Regulamento própria elaborado pela Comissão de Eventos e Diretoria da AMO e aprovado pela Assembléia Geral e disporá sobre
a sua organização e funcionamento. SEÇÃO 111Da Comissão de Informatização M. 44 - A Comissão de Informatização cabe
auxiliar a Diretoria da AMO na organização e operacionalização de todos os serviços e meios de comunicação que envolvem a
tnformática, Intemet, Home page, E-mails e outros meios informatizados. M.. 45 - A Comissão de tnformatização constituir-se-á
por cinco membros efetivos, nomeados pelo Presidente da AMO dentre os filiados com reconhecida capacidade e disponibilidade.
Art. 46 - Compete a Comissão de Informatização: a) Elaborar a Home Page da AMO e mantê-Ia atualizada; b) Auxiliar a Diretoria
no cadastramento e organização da listagem e dados dos Motociclistas; c) Agendar e divulgar na intemet informações e dados
referentes a eventos e encontros motociclísticos; d) Catalogar e organizar os e-mails dos Motociclistas e fornecer para a Diretoria
da AMO. SEÇÃO IV Do Conselho de Trânsito Art. 47 - Ao Conselho de Trânsito cabe exercer a fiscalização técnica das Leis,
Normas e demais regulamentações sobre o Trânsito, no que diz respeito à Motocicleta. M. 48 - O Conselho de Trânsito
constituir-se-á por sete membros filiados, nomeados pelo Presidente da AMO, com aval da Diretoria, dentre Motociclistas que
possuam conhecimentos sobre toda a legislação Brasileira de Trânsito. M. 49 - Compete ao Conselho de Trânsito: a)
Manifestar-se a respeito de todos os assuntos que dizem respeito ao trânsito em geral que envolvem e atingem os Motociclistas;
b) Manifestar-se e debater com o Conselho Jurídico, sobre as leis, regras, normas e demais regulamentações que por ventura
prejudiquem os Motociclistas; c) Supervisionar e protestar contra as autoridades responsáveis pelo mau estado de conservação
de estradas, rodovias e ou ruas sob a sua jurisdição, que em razão de sua precariedade, possam acarretar riscos de acidentes
aos Motociclistas; d) Criar e promover Cursos de Direção Defensiva para Motociclistas, Seminários, Palestras Informativas e de
Conscientização, voltados para a educação dos Motociclistas e Motoristas em geral no Trânsito; e) Elaborar trienalmente o plano
de ação estratégica de campanhas de conscientização e combate a acidentes de Trânsito, bem como colocá-Io em prática. M.
50 - As decisões e projetos do Conselho de Trânsito deverão ser homologadas pela Diretoria da AMO e comunicadas aos filiados.
Art. 51 - O Conselho de Trânsito elegerá o seu Presidente dentre seus membros e disporá sobre a sua organização e
funcionamento em Regulamento. SEÇÃO V Do Conselho Jurídíco Art. 52 - Ao Conselho Jurídico cabe atuar como órgão
conselheiro, de orientação e apoio, ao Procurador Jurídico e a Diretoria. M. 53 - O Conselho Jurídico constituir-se-à por cinco
membros, nomeados pelo Presidente da AMO, dentre os filiados, sendo os mesmos profissionais da área do direito. M. 54 -
Compete ao Conselho Jurídico: a) Elaborar pareceres, referentes a consultas feitas pelo Procurador Juridico sobre este Estatuto,
Regulamentos, normas jurídicas e das leis vigentes no País, submetendo-os à apreciação do Presidente da AMO; b)
Supervisionar e Orientar para que todos os atos da Diretoria e ou de seus filiados da AMO, não sejam ilegais ou inconstitucionais,
emitindo parecer para sua melhor conaetização; c) Realizar e participar de reuniões, sempre que convocado pela Diretoria em
conjunto com os demais órgão de poderes, técnicos de cooperação; d) Fiscalizar o real cumprimento do Estatuto e Regulamentos
da AMO. Art. 55 - As decisões do Conselho Jurídico deverão ser homologadas pela Diretoria da AMO e comunicadas aos filiados.

M. 56 - O Conselho Jurídico eleQerá o seu Presidente dentre seus membros e disporá sobre a sua organização e funcionamento
em Regulamento próprio. SEÇAO VI Da Comissão Internacional de Mototurismo M.. 57 - A Comissão Internacional de
Mototurismo será coordenada por cinco membros efetivos, sendo estes escolhidos em Assembléia Geral. Art. 58 - A Comissão
Internacional de Mototurismo será composta somente por motociclistas filiados na AMO, ou pertencer a uma Associação,
Entidade, Moto Clube, Moto Grupo e ou Equipe, filiada, devendo estar em dia com suas atribuições. Art. 59 - Compete a
Comissão Internacional de Mototurismo: t - Divulgar os encontros internacionais no Estado, organizando uma agenda; It -
Organizar viagens para outros Países e recepcionar motociclistas de outros Países; 11I- Organizar, mobilizar e representar a AMO
em encontros e eventos internacionais; IV - Trabalhar na realização de todas as atividades sociais da AMO, coordenando e
auxiliando a diretoria; V - Promover todos os eventos que venha o AMO realizar, dando sustentação organizacional; VI -
Desenvolver o Motociclismo e atividades similares a este. M.. 60 - A Comissão tnternacional de Mototurismo elegerá o seu
Presidente dentre seus membros e suas atividades serão regradas por Regulamento a ser elaborado pela própria Comissão e
Diretoria da AMO, submetido a apreciação da Assembléia Geral e disporá sobre a sua organização e funcionamento. TITULO 11I

DO QUADRO SOCIAL CAPiTULO I Da Classificação e Admissão M.. 61 - A AMO é constituída por um número ilimitado de
Associados, divididos nas categorias de: I - Sócios Fundadores; 11- Associações. Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos e
Equipes de cunho Motociclístico; lU - Motociclistas Independentes; IV - Sócios Honorários - as entidades, organismos e indivíduos
que na sua esfera de atividades procedam de modo a valorizar a ação da AMO, que a critério da Diretoria,assim deliberem.
Parágrafo único: O Sócio Honorárioé isento do pagamento de mensalidades e taxas de filiação,se esta existir.Art.62 - A política
de admissão será baseada pelas seguintes fases: I - Preenchimento do cadastro de filiação do interessado; 11-Ao motociclista
independente, pagamento de uma mensalidade simbólica, se instituída e aprovada pela Assembléia Geral, sem reembolso; '" -
As agremiações previstas no Artigo 62, Incisoli. também pagarao uma mensalidadesimbólica,se instituída e aprovada pela
Assembléia Geral, sem reembolso e receberão uma Certidão de Filiação. Parágrafo Único- Poderá ser instituídaa implantação
de Cartão e ou Carteira de Filiaçãode Motociclistas, como forma de controle de filiados e objetivando a realização de Convênios
com estabelecimentos comerciais para proporcionar descontos aos Associados. M. 63 - A atribuição da qualidade de Sócio
Honoráriopertence à Assembléia Geral, sob proposta da Diretoria. CAPITULO li Compromisso de Honra Art. 64 - Os Sócios na
sua admissão deverão assinar uma declaração, comprometendo-se a aceitar o Estatuto, Regulamento e demais normas, bem
como honrar e defender a AMO-RS. CAPiTULO 11IDos Deveres e Direitos M. 65 - São deveres de todos os sócios: I - Honrar a
Associação em todas as circunstâncias e contribuirpara o seu prestígio. 11- Satisfazer pontualmente as suas mensalidades e
demais cobranças financeiras, se instituídas. 11I- Observar estritamente as disposições do Estatuto e Regulamentos e acatar as
resoluções dos órgãos e conselhos existentes nesta entidade. tV - Desempenhar, gratuitamente, com zelo e assiduidade os
cargos para que foram eleitos, sendo que nenhum cargo ou função exercidaserá remunerado.V - Cumpriro Estatuto,
Regulamentos e determinações da AMO e suas filiadas. Art. 66 - São direitos de todos os sócios de acordo com sua
classificação: I- Sócios Fundadores: Participarativamente da entidade e gozar de todos os direitos garantidos por este Estatuto e
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Regulamentos,regaliasquea AMO-RSoutorgare ou o poderpúblicooutoWiKI~M tado; 11- Associações,
Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos e Equipes de cunho Motociclistico~pãmcipar ativame a entidad e gozar de todos os
direitos garantidos por este Estatuto e Regulamentos, regalias que a AMO-RS outorgar e ou o pod público outorgar, bem como,
indicar Motociclistas em nome da agremiação para Votar e ser Votado; 11I-Motociclistas Independe s: Participar ativamente da
entidade e gozar de todos os direitos garantidos por este Estatuto e Regulamentos, regalias a AMO-RS outorgar e ou o poder
público outorgar, bem como, poder ser Votado; Parágrafo Único -Todos os sócios que honrarem e zelarem pela Associação, ser-
Ihes-á atribuído o direito de adquirir e usar o emblema da AMO-RS em camisetas, jaquetas, bonés, ou qualquer outro traje,
vestimenta que caracterize esta Associação, carteiras, bem como quaisquer objetos que venha a ser divulgado ou distribuído pela
entidade. CAPiTULO IVPenalidades Art 67 - Com o objetivo de manter a ordem do motociclismo, o respeito aos atos emanados
de seus poderes internos e fazer cumprir os atos legalmente expedidos pelos órgãos ou representantes do Poder Público, a
AMO-RS poderá aplicar às suas filiadas bem como às pessoas físicas ou jurídicas direta ou indiretamente a ela vinculadas, sem
prejuízo das sanções de competência do Conselho de t:tica e Disciplinaas seguintes penalidades: I -advertência; 11-desfiliação
ou desvinculação; 11I- suspensão; IV - exclusão. Art. 67 - Nos casos de urgência comprovada e em caráter preventivo, a
Assembléia Geral da AMO-RS decidirá sobre o afastamento de qualquer pessoa física ou juridica que violar as normas
constantes neste Estatuto e Regulamentos. Arl 68 - Quanto às penalidades, poderá ser suspenso dos seus direitos, ou proposto
a exclusão pela Diretoria, o sócio que~ I - Que não cumprir o Estatuto e todos os Regulamentos em vigor da aprovados pela AMO-
RS; 11- Atue no sentido de desacreditar a Associação e seus Dirigentes; 11I- Se por qualquer forma puser em causa o bom nome
ou reputação de qualquer membro da Diretoria, Conselhos, Comissões, Coordenadorías e demais Associados; IV - Recuse
injustificadamente ou abandone o cargo social para que tenha sido designado no âmbito da Associação; V - Desenvolva
atividades que ponha em risco ou afetem os interesses morais ou materiais da Associação; VI- O sócio que deixar de pagar
mensalidades, se estas estiverem em vigor e que, depois de avisado para as liquidar, o não fizer no prazo de 60 (sessenta dias).
M. 69 - Das decisões e penalidades aplicadas pela Diretoria, e comunicadas por escrito ao Associado, cabe sempre o recurso e
ampla defesa para a Assembléia Geral, que julgará em última instância. TITULO IV DO REGIME ECONÔMICO E FINANCEIRO
CAPiTULO I Do Exercício Financeiro Arf. 70 - O exercício financeiro coincidirá com o ano civil e compreenderá,
fundamentalmente, a execuçãodo orçamento.§ 1°- O orçamentoserá uno e incluirátodas as receitase despesas, sujeitas a
rubricas e dotações específicas, conforme os parágrafos seguintes: § 2° - A receita compreende: a) As taxas de filiação e
mensalidades de Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos, Equipes e Motociclistas Independentes, que tem seu valor
estipulado por Assembléia Geral, assim como os emolumentos de processos e recursos judiciais que estiverem sujeitos; b) As
rendas resultantes da aplicação dos bens patrímoniais; c) O produto de multa e indenizações; d) A arrecadação de encontros,
eventos, cursos, seminários, shows e atividades similares de Motociclismo;e) As subvenções e os auxílios; f) As doações ou
legados, convertidos em dinheiro; g) Quaisquer outros recursos pecuniários que a Diretoria vier a criar; h) Produto de taxas de
carteiras, seguro de saúde, seguro de vida, seguro gerais, comissões, licenças, alvará de eventos, registros, autorizações,
inscrições, publicações, reconhecimentos, homologações e certidões; i) Rendas eventuais; j) Recursos provenientes de
patrocínios; k) Rendimentos de serviços ou venda de publicações, propaganda, e outros materiais publicitários;I) Produtos de
empréstimo, juros de depósitos ou participações; m) Verbas Governamentais, Municipais, Estaduais, Federais e Internacionais.
Parágrafo Único: Todas rendas, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados na manutenção e desenvolvimento
dos objetivos institucionais da AMO-RSno território nacional. § 3° - A despesa compreende: a) O custeio das atividades do
motociclismoe sociais dos encargos diversos e da administração da AMO;b) As obrigações de pagamento que se tornarem
exigíveis em conseqüência dos atos judiciais, convênios, contratos e operações de crédito; c) Encargos pecuniários não previstos
no orçamento, custeados conforme autorização do Conselho Fiscal; d) Encargos decorrentes de prêmios destinados a
manifestações desportívas e eventos em gerais realizados de acordo com a determinação da Diretoria;e) Pagamento, aos
membros da Diretoria e ou representantes, devidamente designados, de despesas de participação e ou representação em
atividades de motociclismo, fixada e autorizada pelo Conselho Fiscal. CAPITULO 11Do Patrimônio Art. 71 - O patrimônio da AMO-
RS, compreende: a) Os bens móveis e imóveis adquiridos sob qualquer título; b) Os troféus e prêmios tombados, insusceptiveis
de alienação; c) Os saldos beneficiários de execução do orçamento; d) Os fundos existentes ou os bens resultantes de sua
inversão. CAPiTULO 11IDas Normas de Administração Financeira Art. 72 - Os elementos constitucionais da ordem econômica,
financeira e orçamentária serão escriturados em livros próprios e comprovados por documentos mantidos em arquivos,
observadas as disposições da legislação pública. § 1° - Os serviços de contabilidade serão executados em condições que
permitam o conhecimento imediato da posição das contas relativas ao patrimônio, às finanças e à execução do orçamento. § 2° -
Todas as receitas e despesas estão sujeitas a comprovantes de recolhimento ou pagamento e à demonstração dos respectivos
saldos. Art. 73 - Os cheques, documentos onerosos e documentos bancários serão assinados pelo Presidente, e ou, por seu
procurador devidamente constituído através de procuração. Arl 74 - O balancete fiscal da entidade encerra-se no término do
mandato da gestão, obrigatoriamente no mês de agosto. TITULO V DAS INSIGNIAS E DO PAVILHÃOArt. 75 - São insígnias da
Associação dos Motociclistasdo RioGrande do Sul:o pavilhão,os emblemas, os uniformese os distintivosadotados na forma do
Regulamento. Art. 76 - O Pavilhão da AMO-RS será em fundo branco, contendo um circulo reticulado na cor ouro, contendo em
seu contorno interno o texto "Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul. escrito na cor preta e na parte inferior do circulo
o texto "AMO-RS.escrito nas três cores do Rio Grande do Sul, Verde, Vermelho e Amarelo, bem ao centro terá o traçado do
mapa do RS com contomo na cor preta e preenchimento nas cores Verde, Vermelho e Amarelo, e, bem ao centro do mapa, o
desenho reticuladode uma motocicletacom motociclistae garupa, na cor azul com fundo branco. TITULO VI DA DISSOLUÇAO E
FORMA DE LIQUIDAÇÃO M. 77 - Em caso de dissolução ou extinção da entidade, o eventual patrimônio remanescente será
destinado a uma entidade congênere devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS ou a uma
entidade pública, a critério da Instituição. TITULO VII DO SISTEMA ELEITORAL E DE VOTAÇÃO Arl 78 - O Sistema Eleitoral e
de Votação na Assembléia Geral que tiver Eleição da Diretoriae Conselhos será regrado por Regulamento próprio, aprovado por
maioria absoluta em Assembléia Geral e baseado nas seguintes regras: I - A eleição será através de Chapas, que devem registrar
sua candidatura pelo candidato a Presidente em até quinze dias antes da data e hora marcada para a Assembléia Geral que

(;

1440862



SERViÇO DE RE

~
ST~CIVIL DAS

PESSOASJ IDICA DE
.

PO TO ALEGRE

FOlHA NO ~ .INTE DEDOCUMeNTO
REGISTRADO NEST. SE

delibera sobre a eleição; li - O registro da Chapa deve ser apresentado por escrito, sendo relacio odos o's,integrantes e seus
cargos respectivos, conforme estrutura de Diretoria,Conselho Fiscal e Conselho de Ética e Disci lin evistos neste Estatuto. 11I

_ O registro dos Órgãos Técnicos e de Cooperação não são obrigatórios, pois não são eletivos, mas em ser consignados junto
ao registro da Chapa. M. 79 - Para critério de Votação, será utilizado as regras de classifica - dos Associados, previstas no
Artigo 66, Inciso I e li, deste Estatuto, sendo garantido o Direito a Voto aos: I - Sócios Fundadores; e li - Um representante de
cada Associação, Entidade, Moto Clube, Moto Grupo e ou Equipe de cunho MotociclisticoAssociada na AMO-RS.§ 1° - Os
eleitos pela Assembléia Geral, desde que não seja verificado nenhum impedimento legal, tomarão posse em seguida ao ato de
sua eleição. § 2° - Somente terão direito a voto as agremiações Associadas na AMO-RS, com mais de 30 dias de antecedência
da respectiva Assembléia. § 3° - Em caso de empate entre Chapas, será considerada eleita a Chapa do Presidente que for mais
idoso. § 4° - As filiadas com direito a voto conforme previsto no Artigo 79, Inciso li, serão representadas pelo seu respectivo
Presidente ou Vice-Presidente, Coordenador, e ou, através de um de seus integrantes, mediante procuração devidamente
emitida pelos responsáveis pela filiada, comprovados por ata de eleição e ou documento comprobatório; M. 80 - O Edital de
Convocação para Assembléia Geral, que tratar sobre Eleição, deverá obrigatoriamente mencionar o horário de início e de
encerramento da votação. Parágrafo Único - O Regulamento do Sistema Eleitorale de Votação determinará e regrará o sistema
de votação, comissão eleitoral e demais normatização da Eleição. TITULO VIII DAS DISPOSIÇÓES GERAIS Art. 81 - A AMO-RS
fixará anualmente os valores dos emolumentos, taxas ou alvarás que incidirem sobre as atividades motociclísticas não
profissionais, ou seja de Moto-Turismo, praticadas no território estadual. M. 82 - A proposta orçamentária converter-se-á em
orçamento definitivomediante aprovação pelo Conselho fiscal e homologação da Assembléia Geral. Art. 83 - Todas as vagas que
ocorrerem na Diretoria, nos Órgãos de Poderes e Técnicos e de Cooperação e não tiverem previsto os seus substitutos e ou
suplentes, ficará a cargo da própria Diretoria nomear outro sócio efetivo para exercer a função.M. 84 - O funcionamento do
Conselho Diretor,Conselho Fiscal, Conselho de Ética e Disciplina, e demais órgãos será definidonos respectivos Regulamentos.
Art.85 - A AssembléiaGeral da AMO-RS, por indicação do Presidente da entidade, outorgará aos motociclistas, instituições,
órgãos públicos, empresas e ou, colaboradores que com altruismo tenham prestado serviços relevantes em prol da organização,
incentivo, apoio e fomento ao motociclismo no Estado, uma comenda denominada "Ordem do Mérito Motociclistico" que consistirá
em uma medalha, e ou troféu personalizado, mais um diploma assinado pelo Presidente da AMO.Art. 86 - A entidade não
remunera, nem concede vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título, a seus membros de diretoria, conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores ou equivalente. Art. 87 - A Associação não se responsabiliza por quaisquer incidentes ou acidentes
ocorridos resultantes das atividades da AMO-RS ou suas filiadas. M. 88 - Os casos omissos no Estatuto e demais
Regulamentos, serão resolvidos pela Diretoria, através de seu presidente, que baixará Resoluções com força Administrativa e
Estatutária, vigorando a partir de sua publicação tornando-a de conhecimento de todos os sócios. Art. 89 - A entidade presta
serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientela, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. M. 90 - O presente Estatuto, só poderá ser alterado em Assembléia Geral
Extraordinária,convocada expressamente para esse fim. Bento Gonçalves - RS, 06 de Junho de 2004." Encerrada a leitura, o
presidente colocou em discussão o conteúdo do presente Estatuto que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo
Assunto: APROVAÇÃO DO NOVO REGULAMENTO DE EVENTOS E DO CALENDÁRIO ESTADUAL DA AMO-RS - o
Regulamento de Eventos e do Calendário foi colocado lido perante a plenária, transcrita na íntegra a seguir: "REGULAMENTO
DE EVENTOS E DO CALENDÁRIO ESTADUAL PREÂMBULO Este Regulamento de Eventos e do Calendário Estadual, foi
aprovado com base no Estatuto da AMO-RS, em Assembléia Extraordinária realizada no dia 06 de Junho de 2004, passando a
vigorar com os seguintes termos: DO REGULAMENTO E SUAS FINALIDADES M. 1° A AMO-RS, aplica o presente
Regulamentode Eventose do CalendárioEstadualcoma finalidadede co.mplementarseu Estatuto,devendosuas disposições,
serem observadase cumpridasfielmente.M. 2" O REGUlAMENTODE EVENTOSE DOCAlENDÁRiOESTADUALDA AMO-
RS, tem como principais propósitos: I - Primar pelo Respeito, União e Organização no Motociclismo Gaúcho; 11- Buscar a
Fratemidade, Igualdade e lealdade entre as pessoas que convivem direta ou indiretamente com o motociclismo;111- Zelar pela
Ordem, Progresso e Boa Imagemdos Eventos Motociclísticosno Estado; IV- Contribuirpara a melhor organizaçãoe
planejamento de Eventos Motocic1isticosno Rio Grande do Sul; V - Melhor divulgare propagar os Eventos MotocicIisticosno
Estadoe no Pais;VI - Coordenar,Organizare Divulgaro CalendárioEstadualde Eventos;VII - Distinguire informarda forma
mais organizada possível sobre os tipos e características de cada evento; VIII - Proibir e Coibir a realização de Eventos com fins
específicos para explorar abusivamente os Motociclistas; IX - Priorizar e valorizar a segurança e a saúde dos motociclistas, dos
simpatizantes, dos afccionados e pessoas humanas que se encontram sobre duas e três rodas e ou, ao seu redor; X - Incentivar
a realização dos Eventos baseados nos parâmetros do Projeto da Campanha Nacional .Zoeira T6 Fora"; XI - Defender e lutar
para que o Código de Trânsito Brasileiro seja respeitado; XII - Estimular o debate e realização de ações que visem a orientação
de questões pertinentes a Segurança dos Motociclistas; XIII- Incentivara realização de Cursos de Direção Defensiva para
Motociclistas juntos aos Moto Clubes e nos Eventos; XiV - Proporcionar uma maior integração e congregação de entidades
motociclistas,bem como o surgimentode novas;YN - Incentivaros MotoClubese Motociclistasa desenvolveremprojetos
voltadospara a solidariedade.DOSEVENTOSM. 3° Os EventosMotociclísticos,voltadospara práticado Moto-turismosão
caracterizados da seguinte forma: I - Encontro - Evento que tem uma programação para dois ou maís dias e só pode. ser
realizado em municipios que tenham uma boa e numerosa capacidade hoteieira; \I - Mini-Encontro- Eventoque tem uma
programação para apenas um dia, o qual o municipio não possui uma capacidade hoteleira para hospedar motociclistas; 11I-
Passeio Motociclistico- É apenas um simples passeio de moto realizado entre um roteiro pré-determinado em um curto espaço
de tempo; IV -Moto-viagem - É um evento itinerante realizado por motociclistas e grupos entre um roteiro pré-determinado de um
ou mais dias, com pemoites em cidades definidas previamente; V - Festa de Aniversário - É um evento com aknoço ou jantar,
que é mais usual nos dias atuais para Confratemização de Aniversários de Moto Clubes, Grupos e Motociclistas conhecidos com
programação de apenas meio dia; VI - Passeio Social e ou Comunitário - Atividade sobre duas rodas organizadas por Moto
Clubes, voltadas para o lado assistencial que pode ser, por exemplo: Campanha de Agasalho, Campanha de Doações de
Alimentos, Campanha de Natal, de Brinquedo,de Páscoa e outras...; VU - Moto Acampamento - Evento classificado como um
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Encontro de Motociclista, porém com foco para Motociclista que gostam de acampar. Art. 4° Os o Motociclísticos, em
sintese, são eventos que visam a Confraternização, Integração, Congregação e atividades dive ~ue em Motociclistas.
DAS REGRAS BÁSICAS DOS EVENTOS Art. 5° São regras básicas para organização de Eventos Mo . iSticos, voltados para
prática do Moto- Turismo que devem ser obedecidas: a) Fornecimento de Camping Gratuito para aca ento dos motociclistas
se o evento for de mais de um dia; b) O Camping deve ter uma estrutura digna de camping, com a, Luz, Banheiros, Chuveiros
e Segurança; c) Em se tratando de Encontro, a organização deve divulgar informações dos locais de hospedagens em Hotéis,
Pousadas, e outros locais para pernoite, bem como os preços; d) Se a cidade não tem Hotéis com capacidade hoteleira suficiente
para no minimo 300 leitos, sugerimos que não realizem Encontros, neste caso, evento com dois dias de duração; e) Todo evento
dever ter uma programação prévia do(s) dia(s) do evento, horários, atrações, shows, localização e outras informações
importantes do evento que devem ser divulgadas, principalmente quando se trata de Encontros; f) Os organizadores devem
sinalizar e orientar os motociclistas para chegarem com mais facilidade ao local do evento, e se possivel, organizar uma
recepção; g) O evento deve ter uma praça de alimentação e ou lancherias; h) O local do evento deve ter iluminação noturna; i) Os
organizadores devem após as 24hs fazer os acampados respeitar a Lei do Silêncio no local do camping do evento, a fim de
respeitar os motociclistas em descanso; j) Os organizadores devem prestar informações sobre os locais e rotas turisticas do
município; DA INFRA-ESTRUTURA, SEGURANÇA E SAÚDE Art. 6° Todo e qualquer evento deve ter um local apropriado para
estacionamento gratuito e com segurança para as motos. M. 7° O local da realização do evento deve ser limpo e com espaço
para fluxo do trânsito de motos e pedestres, sendo expressamente proibida a circulação permanente de automóveis, excetuando
os carros de serviços e de apoio. Parágrafo Único - É obrigatório aos organizadores de eventos, colocarem lixeiras e ou
vasilhames para coleta de lixo no local do evento, bem como o camping. Art. 8° Todos os Encontros, por questão de prevenção,
devem ter no local do evento, uma equipe médica e ambulância para atender eventuais emergências, como de fato, ocorrem em
qualquer tipo de evento onde tenha bastante público. Art. go É imprescindível que o evento tenha uma Equipe de Segurança
contrata e ou policiamento da Brigada Mititar. M. 10" A realização de Zerínhos, Rolinhos, Acrobacias com motos e ou, qualquer
outro tipo de show com manobras radicais, devem obrigatoriamente ser realizados em um local especifico que seja isolado do
público com o máximo de segurança. M. 11° Por questão de respeito aos motociclistas e ao público visitante, os organizadores
são responsáveis e devem conter qualquer tipo Zoeira no evento, tais como estouro de giro de motor e queima de pneu em locais
não apropriados. Parágrafo Único - É sugerido aos organizadores que não permitam que motos sem escapamentos e ou sem os
silenciadores dos escapamentos permaneçam no evento com a moto ligada. DAS INSCRIÇOES, KIT, CAMISETAS E
ADEREÇOS Art. 12° As inscrições nos Eventos devem ser gratuitas, mas podendo o organizador oferecer esporadicamente um
Kit de Inscrição não obrigatório, com o custo a ser determinado pelos organizadores. Art. 1JO A Confecção de Camisetas,
Bandanas, lenços, Adesivos do Evento, do Clube Organizador e Adereços diversos, são apenas sugestões para organização de
Evento oferecer aos motociclistas. DOS EXPOSITORES Art. 14° Em relação aos Expositores, os organizadores devem dedicar-
se ao máximo para atender suas principais necessidades: a) Não cobrar preços abusivos para exposição e comércio de seus
produtos; b) Atocar os expositores em uma área com boa localização e com instalação de energia elétrica; c) Banheiro com
chuveiro, também deve ser viabilizado para os expositores; d) Isolar a área dos Estandes e ou Barracas após a meia noite,
período no qual deve ser obedecida a lei do Silêncio no local, tendo em vista que muitos dos expositores dormem no Estande e
ou Barraca. Parágrafo Único - A AMO-RS, entende que cada Moto Clube organizador de evento é responsável por estipular a
taxa para locação de espaço aos expositores, levando em conta a realidade do evento e dificuldades do comércio. DOS
ORGANIZADORES Art. 15° Em síntese, todo e qualquer tipo de Evento MotocicIístico somente será divulgado e apoiado pela
AMO-RS, se o mesmo estiver, caracterizada mente o envolvimento direto, bem como a responsabilidade de no mínimo um Moto
Clube Organizador. Art. 16° Moto Clubes organizadores de evento, somente terão apoio da AMO-RS se já estiverem Associados
há mais de 1 (um) ano na entidade e cumprirem com todos os tramites e regras estipuladas por este Regulamento e Estatuto.
Parágrafo Único - Caso constatado que um Moto Clube organizador de evento, cedeu seu nome para agência e ou empresas
realizar evento com fins de exploração comercial, a AMO-RS, na próxima edição, não mais apoiará o evento. DA DIVULGAÇÃO
DOS EVENTOS Art. 17° Como regra número um, os organizadores jamais devem utilizar na divulgação de seus eventos o termo
"Motoqueiro(sr, pois o termo que mais nos identifica é MOTOCICLlSTA(S). M. 18° Os organizadores devem, inserir e divulgar o
Iogotipo oficial da AMO-RS no material de diwlgação do evento. Art. 19o A AMO-RS, será parceira da divulgação de todos os
eventos promovidos por Moto Clubes Associados através dos seguintes mecanismos: a) Divulgação do Calendário Oficial no Site:
www.amo-rs.com.br; b) Divulgação de Informativos Eletrônicos via E-mails; c) Impressão e distribuição gratuita do Calendário em
eventos; DOS FATORES SOCIAIS E COMUNITÁRIOS Art. 20" Os Eventos, Atividades e Ações Beneficentes devem ser
estimuladas e re<lIÍ7<'IrbLc:.com mais freqüência nos Eventos. com o objetivo de mostrar uma boa imagem do Motociclismo. DO
CALENDÁRIO ESTADUAL Art. 21° O CALENDÁRIO ESTADUAL DE EVENTOS, é uma agenda oficial de eventos que é
elaborado anualmente pela Comissão de Eventos da AMO-RS, para aplicação e divulgação no ano seguinte, tendo por objetivo
as seguintes finalidades: a) Impedir, o conflito de Encontros Motociclísticos na mesma data num Raio de 500 Km de distância
entre os eventos; b) Divulgar eventos organizados por Moto Clubes que respeitem todas a Regras previstas neste Regulamento;
c) Agilizar e ampliar a divulgação dos eventos no contexto Estadual, Nacional e Internacional; d) Defender uma Política Justa, aos
interesses dos eventos que realmente estão interessados em fortalecer o Motociclismo; e) Uma Ação para inviabilizar a realização
de eventos que visam a exploração comercial dos Motociclistas; f) Um Regramento, para que quesitos importantes tais como
segurança, respeito, organização, saúde pública e outros, não causem uma má imagem do motociclismo.Parágrafo Único-
Todos os Eventos com mais de um dia de duração, devem obedecer a Regra do Raio de 500 Km de distância entre os dois
eventos. DAS REGRAS GERAIS DO CALENDÁRIOM. 22° O agendamento de evento deve ser requerido para a Coordenadora
da Comissão de Eventos - lorena Herte de Moraes, através de Formulário Padrão anexo e que está disponível no site da AMO-
RS; Art.23° O cancelamento de eventos, que estão incluídos no Calendário Estadual, devem somente acontecer por motivos de
força maior, devendo os organizadores, neste caso de dedicarem ao máximo na divulgação do cancelamento do Evento. Art. 24°
A fim de evitar constrangimentos maiores, todos os Moto Clubes e Motociclistas devem, antes de se deslocarem para os eventos,
consultarem o site da AMO para saber se o evento está confirmado. Art. 25° O cumprimento das Regras dos Eventos e do
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Calendário Estadual, serão fiscalizadas pela Diretoria da AMO-RS e Comissão de Eventos. Art 26° esente Regulamento, só
poderá ser alterado em Assembléia Geral e ou em caso extremo, através de medida temporária pela D' ria. DA AMO-RS M.
2.7°O A AMO-RS, participarácom seus representantesdediretoriae comissãodeeventos,doma' . erodeeventos;M. 28°
A AMO-RS, será parceira na divulgação, de eventos e encontros que estão cumprindo os requisitos do Calendário Oficial de
Eventos e as regras aqui estabelecidas." Encerrada a leitura, o presidente colocou em discussão o conteúdo do presente
Regulamento que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Terceiro Assunto: APROVAÇÃODO REGULAMENTO
ELEITORALE DE VOTAÇÃODAAMO-RS- o Regulamento Eleitoralfoi discutido entre os presentes de acordo com o Estatuto
da AMO, para servir de regramento das Eleições Gerais, sendo o mesmo transcrito na integra: "REGULAMENTO
ELEITORAL E DE VOTAÇÃO DA AMO-RS PREÂMBULO Este Regulamento Eleitoral e de Votação, foi aprovado com
base no Estatuto da AMO-RS, em Assembléia Extraordinária realizada no dia 06 de Junho de 2004, passando a vigorar com os
seguintes termos: DO REGULAMENTO Arl 1 - Aplica-seo presente Regulamento para as Eleições de Diretoriae Conselhos da
AMO-RS, com a finalidade de complementar o Estatuto, devendo suas disposições, serem observadas e cumpridas fielmente.
DAS ELEIÇOES Art. 2 - As eleições, serão obrigatoriamente realizadas em Assembléia Geral. Art. 3 - Conforme preceitua o
Estatuto da AMO-RS, as Eleições serão através de CHAPA DA CONVOCAÇÃOArt. 4 - A Assembléia Geral para Eleiçãodeverá
ser realizada trienalmente, sempre no mês de agosto, de acordo com o cumprimento do mandato de três anos da Diretoriae
Conselhos.Art. 5 - O Edital de Convocação para Assembléia Geral, que tratar sobre Eleição, deverá ser, obrigatoriamente
divulgado com 30 (trinta) dias de antecedência míníma ao dia da Assembléia Eletiva. Art. 6 - O Edital de Convocação para
Assembléia Geral, que tratar sobre Eleição, deverá obrigatoriamente mencionar o horário de início e de encerramento da votação.
DA COMISSÃO ELEITORAL Arl 7 - Havendo mais de uma Chapa registrada, será constitulda uma Comissão Eleitoral por 3
(três) pessoas, representantes de cada candidatura. DO REGISTRO DAS CHAPAS M. 8 - As chapas serão registrada junto ao
Secretário-Geral da AMO-RS,na Sede da AMO-RS,e ou junto ao Presidente da entidade. M. 9 - O Secretário-Geral da AMO-
RS, e ou a pessoa responsável pelo recebimento do registro de inscrições das chapas anotará o dia e a hora do recebimento,
fornecendorecibo.Arl10 - O registroda Chapadeve ser baseado nas seguintesregras: I - A Chapa deve ser Nominativa,e
requerida pelo candidato a Presidente em até 15 (quinze) dias antes da data e hora marcada para a Assembléia Geral que
delibera sobre a eleição; "-O registro da Chapa deve ser apresentado por escrito, sendo relacionado todos os integrantes e seus
cargos respectivos dos Órgãos de Poderes, conforme estrutura de Diretoria,Conselho Fiscal e Conselho de Ética e Disciplina
previstos neste Estatuto. 11I- O registro dos Órgãos Técnicos e de Cooperação não são obrigatórios, pois não são eletivos, mas
podem ser consignados junto ao registro da Chapa. Art. 11 - Os cargos previstos de Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho de
Ética e Disciplina, são os seguintes: A) Diretoria I - Presidente; " - 1° Vice Presidente; 11I- 2° Vice Presidente; IV - Secretário-
GeJaI; V _1° Secretário; VI - TesoureircH3eral; Vil _1° Tesoureiro; VIII- Relações Púbticas; IX- Diretor de Patrimônio; X - Diretor
Social; e XI - Procurador Jurídico. B) Conselho Fiscal I - Três membros efetivos; 11- Três membros suplentes. C) Conselho de
Ética e Disciplina 1- Cínco membros efetivos; 11-Três membros suplentes. DA VOTAÇÃO Art. 12 - Para critério de Votação, será
utilizado as regras de classificação dos Associados, previstas no Artigo 66, Inciso I e li, do Estatuto, sendo garantido o Direitoa
Voto, de duas formas: A) Eleição com Chapa Única: I - Vota todos os Sócios Fundadores; iI - Vota 1 (um) representante de cada
Associação, Entidade, Moto Clube, Moto Grupo e ou Equipe de cunho Motocicllstico Associada na AMO-RS; e 11I- Vota todos os
Motociclistas Independentes Associados. B) Eleição com mais de uma Chapa: I - Sócios Fundadores; /I - Um representante de
<?8daAssociação, Entidade, Moto Clube, Moto Grupo e ou Equipe de cunho Motociclístico Associada na AMO-RS. Parágrafo
Unico - Quando a eleição não tiver chapa única, os Motocictistas serão representado pelo voto das entidades, pois, entende-se
que as agremiações representam grande número de motociclistas e são organizadas. Art. 13 - Somente terão direito a voto as

agremiações e os motociclistas Associados na AMO-RS, com mais de 30 (trinta) dias de antecedência da respectiva Assembléia.
Parágrafo Único - Havendo somente Chapa Única, não é necessário ser wmprido o prazo previsto de 30 (trinta). Arl 14 - O
exercício do voto é registrado através da assinatura dos associados na folha de votação da entidade em que representa e ou
registro de sua filiação em caso de motociclistas independentes. M. 15 - Será obrigatoriamente formada uma mesa receptora
para o credenciamento e habilitaçãodo voto. Art. 16 - As cédulas serão confeccionadas pela Diretoria e Comissão Eleitoral. Art.
17 - A votação será sigilosa e todos os votos devem ser depositadosem urna urna. Arl 18 - As fitiadas com direito a voto
conforme previsto no Artigo 79, Inciso 11do Estatuto, serão representadas pelo seu respectivo Presídente ou Vice-Presidente,
Coordenador, e ou, através de um de seus integrantes, mediante procuração devidamente emitida pelos responsáveis pela filiada,
comprovados por ata de eleição e ou documento comprobatório;DAAPURAÇÃO,RESULTADOE POSSE M. 19 - Em caso de
empate entre Chapas, será considerada eleita a Chapa do Presidente que for mais idoso. Arl 20 - Os eleitos pela Assembléia
Geral, desde que não seja verificado nenhum impedimento legal, tomarão posse em seguida ao ato de sua eleição.
DISPOSIÇOES FINAISArt. 21 - Os casos omissos surgidos durante a reunião da Assembléia Eletiva serão, soberana, conclusiva
e inapelavelmente resolvidos pela Diretoria da AMO-RS.M. 22 - Este Regulamento do Sistema Eleitoral e de Votação na
Assembléia Geral que versa sobre a Eleição da Diretoria e Conselhos, somente pode ser atterado em Assembléia Geral, devendo
as alterações ser aprovadas por maioria absoluta." Encerrada a leitura do Regulamento Eleitoral e de Votação, o presidente
colocou em discussão o conteúdo do presente Regulamento que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Quarto Assunto:
Concessão do Trtuto de "Ordem de Mérito Motociclístico" - por indicação da Diretoria, foi aprovado por unanimidade a
distinção com o Titulo de Ordem de Mérito Motocidisticopara as seguintes instituições, empresas e ou pessoas que de uma
forma ou de outra prestaram apoio relevante em prol do Motociclismo no Estado, sendo estas: ASSOHONDA - Sul, na pessoa do
Presidente Jose Gattiboni Pacheco; DETRANlRS,na pessoa do Presidente Cartos Ubiratan dos Santos; SITE DO INEMA, a
pessoa da Ayumie Nei Maldaner, DIÁRIO GAÚCHO, na pessoa do Jomalista Renato Gava; BANNYPEL, na pessoa do Carlos
Cézar Fuchs; RGE - Rio Grande Energia, na pessoa do Rudimar Assis dos Santos Marcos; SITE DO ACASSOlA, na pessoa do
Antonio Carlos Cassola da Silva;Empresa DMARK, na pessoa de Jorge Luiz da Silva Monteiro. Ainda sobre este tema, a plenária
definiu como data da entrega do título no Congresso Estadual da AMO, a se realizar em 21 de agosto, ficando em aberto a
diretoria, o poder de indicar outras pessoas e ou órgãos. Quinto Assunto: Congresso Estadual da AMO-RSe Assembléia
Geral Eletiva - Na ocasião foi relatado pelo presidente que a diretoria jã estã trabalhando para a W'~ do primeiro
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Congresso Estadual de Motociclistasno dia 21 de agosto em 2004 na cidade de venâncio~~alie'ntou também que no
mesmo evento será realizada a Assembléia Geral Eletiva, a qual elegerá a nova Diretoria,C ss s, Conselhos da AMO-RS
para a gestão 200412007.Sexto e último Assunto: Participação ou não da AMO-RSno Satã Motociclismo 2004 - A
respeito deste assunto, foiexplanado pelo presidente das dificuldadesda Diretoriaem montar stande no salão, tendo em vista
uma série de problemas, entre estes as de ordem financeira. Salientou que a AMO,não havia recebido uma proposta formalde
convite para participar do Salão e que além disso, na edição passada, foi prometida pelos organizadores uma ajuda financeira
para a AMO,a qual não foicumprida. Diante da exposição, diversos motociclistas se pronunciaram se opondo a participação e o
apoioda AMO-RSao Salãodo Motociclismodo RS 2004 que aconteceráde 03 a 11 de julho,tendo em vistaque o eventoé
Comercial e que todos os Motociclistas pagam ingresso no Salão e que o minimo de bom senso deveria existir pelos
organizadores de em contra-partida deveriam destinar uma ajuda para a entidade. Foi destacado também, que os organizadores
estão divulgando panfletos do Salão com o logotipoda AMO-RS,sem autorização da entidade. Por fim, ficou decidido que a
Diretoria irá encaminha um oficio aos organizadores, manifestando sua posição e comunicando que somente irá apoiar e
participar do Salão se a agência fizer a doação de do valor de mil ingressos para a AMO,a título de auxílio financeiro, pois a
entidade terá diversas despesas tais durante o salão tais como: contratar uma secretária, confecção de adesivos, camisetas,
panfletos, fichas, materiais informativosda AMO,alimentação, bebidas, lanches e outras despesas diversas. Nada mais sendo
sugerido ou objeto de discussão, na Assembléia Extraordináriada Associação dos Motociclistasdo Rio Grande do Sul, deu-se por
encerrado os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que vai assinada peJo Presidente, Leandro TrttelmaierBalardin,e por mim,
DanielGoulartt da Silva'~~' 'o-Geral da ~O-RS. Bento Gonçalves, 06 de Jun~e ~.

"- ;~Á..~2~ ~ \
RO Tf~it~ÍARDIN 1\ DANIE GO RTf DA SILVA

Presidenteda AMo-RS _ \ f'\\ \ Secretário- I da AMo-RS
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