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1 Aos nove dias do mês de Julho de dois mil e cinco, no DC Navegantes, na ocasião do Salão do

2 Motociclismo 2005, na cidade de Porto Alegre-RS, reuniu-se às l6hs, a Diretoria, Conselhos. Coordenadorias

3 Regionais e Comissões da AMO-RS / Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul, através de seus

4 integrantes, representantes legais de Associações, Entidades, Moto Clubes e Moto Grupos gaúchos, conforme

5 Livro de Registro de Presença, em REUNIÃO, convocada com a finalidade específica de deliberar os assuntos

6 conforme a pauta. Abertos os trabalhos pelo presidente, Leandro Tittelmaier BaIardin e secretariado pelo

7 Secretário-Geral, Daniel Goulartt da Silva, que coordenaram a reunião que deliberou os seguintes assuntos:

8 Primeiro Assunto: Calendário Oficial de Eventos da AMO-RS para 2006 - ficou novamente estabelecido

9 a obrigatoriedade do envio do Formulário Padrão do Calendário, que significa o pré-agendamento. Após o

10 recebimento dos formulários a Comissão de Eventos analisa as datas em relação ao Calendário e possibilidade

11 de inclusão conforme costume das datas e bom senso de diálogo entre as partes em casos de conflitos. Após o

12 Calendário recebe o aval da diretoria que publica e divulga o mesmo. Também foi reforçada pelos associados

13 a maior propagação do projeto Zoeira To Foro, na tentativa de diminuir o nível de ruídos nos Encontros e da

14 maior segurança ao público e motociclistas. Estas medidas, ainda em sentido estrito sugestivo. Segundo

15 Assunto: 2° Congresso Estadual de Motociclistas - foi acertados detalhes da 28 edição do Congresso que

16 acontecerá em Cachoeira do Sul no mês de agosto próximo conforme já estabelecido no Congresso anterior e

17 no Calendário Oficial de Eventos. Terceiro Assunto: Prêmio Moto -Turismo do Ano 2004 - foi debatida

18 questões sobre o prêmio Troféu Moto-Turismo do Ano 2004, cuja primeira entrega será no Congresso e o

19 planilhamento dos votos está sendo concluído pela comissão. Quarto Assunto: Concessão da Comenda

20 Ordem do Mérito Motociclístico 2005 - foi aprovado a relação dos agraciados com a comenta em 2005, que

21 será revelada e entregue durante o 2° Congresso Estadual de Motociclistas 2005 em agosto em Cachoeira do

22 Sul. Quinto Assunto: Assuntos Gerais - foi debatido sobre a publicação do Guia Brasileiro dos Moto

23 Clubes, Coordenadorias Regionais e outras ações. Por fim, o presidente Leandro BaIardin, agradeceu a

24 presença de todos e nada mais sendo sugerido ou objeto de discussão, na Reunião da Associação dos

25 Motociclistas do Rio Grande do Su~ deu-se por encerrado os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que vai

26 assinada pelo Presidente, Leandro Tittelmaier BaIardin, e por mim, Daniel Goulartt da Silva, Secretário-

27 Geral da AMO-RS. Porto Alegre, 09 de Julho de 2005.
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Daniel~ da Silva
Secretário-Geral da AMO~S


