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Aos dezessete dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dois, às dezenove horas, no Auditório da Universidade Luterana do
Brasil - Campus Cachoeira, situado no Bairro Universitário na Cidade de Cachoeira do Sul - Rio Grande do Sul -Brasil. em ocasião da
realização do 10PlanetCycle - "EncontroMotociclistico",reuniram-seos motociclistas,representanteslegaisde Associações,Entidades,
Moto Clubes e Moto Grupos gaúchos, a seguir relacionados: Leandro Tittelmaier Balardin, Cléderson F1esch C. da Silva, Jorge
Luiz da Silva Monteiro, Vinícius Pereira Teixeira, Milton Moraes Malcon, Luiz Fernando dos Santos Pereira, VIIson Romeira
Cardoso, Elio Barbosa Júnior, Daniel Machado, Edson Clair Machado Santos, Lisandro Peres Paiva), Lorena Herte de Moraes,
Fabio Cardoso de Morais, Eduardo Cardoso Morais, Antonio Carlos Cassola da Silva, Roberto Neves de Oliveira, Mauro C.
Schunck, Otto Carlos Fetter, Diego Girardi, Lasareno Cardoso, Rangel Cristina Martins, Joseane Lopes Lucas, Giselle dos
Santos, Michelle Katyusse dos Santos, Valério Mechebeyer, João Batista Zanirato, Daniel Goulartt da Silva, Elisândro Silva da
Silveira, Josiane Borges, Marivone Decker de Oliveira, Sandro Silveira da Silva, Nelson Reis Loureiro, Vitor Nunes Filho,
Inocêncio Adão Teixeira de Oliveira, Mranio de Souza Rosa Junior, Flavio Laçava da Silva, Egon Evaldo Hirchmann, Sérgio
Marlon Aires Vargas, Renato de Carvalho Moreira, Manoel Anilton Boeira Brum, Janise Marina Piazzon, Rafael Carvalho
Spíndola, Eliane Oproch, Cesar Augusto R. Carrion, Deise Madeira Rodrigues, Alyson da Silva Gularte, Luiz Carlos Ziemann,
Simone Cardoso dos Santos, Carlos Cézar Fuchs, Sulivan Romeu Farias, Roger Fagundes do Santos, Jordanez Schmidt, Daniel
Nobre, Flávio Rodrigues da Silva, Graciela Kilca, F1avio A. Cunha, Manuel Alberto Viana, Adilson Niederauer Kilca, Muriel
Fúculo de Lima, Carla Raquel da Rosa, Eduardo Guterres Anneter, Luis Carlos Adorne, Associação Cachoeira Moto Clube-
Cachoeira do Sul, Moto Clube VentoSul- Porto Alegre, Asas da Liberdade Moto Clube - Tramandaí, Moto Clube Lendários do
Asfalto - São Sepé, Caravana da Coragem - Porto Alegre, Gramado Moto Clube - Gramado, Curtidores do Asfalto Moto Clube
- Estância Velha, Renegados do Vale Moto Amizade - Gravataí, Kamikaze Moto Grupo - Gravataí, Moto Clube Cavalos
Selvagens - Uruguaiana, Grupo Rota 401 - Charqueadas, Pé-de-VentoMoto Clube - Osório, Moto Grupo Lendários do Vale-
Jaguari, Mosqueteiros do Asfalto Moto Clube - Porto Alegre, Motoviajeros Los COrvOl- São Borja, Anjos do Asfalto Moto
Clube - Canoas, Moto Clube Bento Gonçalves - Bento Gonçalves, Moto Grupo Os Bruxos Samurai - Lagoa Vermelha,
Farrapos da Estrada Moto Clube - Santa Rosa, Graxains do Asfalto Moto Grupo - Rio Pardo, Moto Grupo Estradeiros do Sul-
Passo Fundo, Águias do Asfalto Moto Clube - Taquara, Cowboys da Serra Moto Clube - Veranópolis, Estradeiros do Chão
Negro Moto Clube - Tapejara, Papas-Léguas da Serra Moto Grupo - Caxias do Sul, Coiotes Moto Clube - Novo Hamburgo,
Livres Para Rodar Moto Grupo - Paraíso do Sul, Desgarrados da Fronteira Moto Grupo - Uruguaiana, Os Bins do Asfalto
Moto Grupo - Bagé, Super Bike Moto Clube - Caxias do Sul, Cruzando Fronteiras Moto Grupo - Erechim, Máquinas do
Futuro Moto Clube - Gravataí, Moto Clube Guerreiros do Asfalto - São Lourenço do Sul, Moto Grupo Andantes do Abaúna -
Getúlio Vargas, Moto Grupo CI00 Chance - Erechim, Moto Clube Cavalo de Aço - Panambi, Moto Grupo Papaxão -
Carazinho, Moto Grupo Anormais do Asfalto - Camaquã, Grupo Tchê de Motociclismo - Bagé, Amigos do Asfalto - Candiota,
Rota 290- Butiá, Borrachudos - Teutônia, Duros do Asfalto- VenâncioAires, Abutres -Facção RS, Moto Clube Liberdade -
Pelotas, Servage da Estrada Moto Grupo - Osório, Alta Rotação - Canoas, Moto Grupo Pica-Paus do Asfalto- Rio Grande,
Moto Grupo Biguanas do Asfalto - São Leopoldo; estes, com a finalidade específica de Fundar a AMO-RS, Associação dos
Motociclistas do Estado do Rio Grande do Sul, conforme reunião convocada e agendada para este f"uo, através da Comissão
Provisória da AMO/RS. Abertos os trabalhos da presente Assembléia, foi composta a mesa diretora pela secretária da comissão
provisória, Sra. LORENA HER1E DE MORAES e pelo presidente da comissão provisória, o motociclista LEANDRO TlTI'ElMAIER
BALARDIN, com a finalidade de coordenarem os trabalhos da Assembléia de Fundação que tratou e deliberou os seguintes assuntos:
Primeiro Assunto: Objetivos da Reunião, Esplanação e Apresentações - com a palavra, o motociclista Leandro Balardin, um dos
líderes do movimento de fundação da AMO-RS, deu início aos trabalhos, fazendo uma breve esplanação sobre os trabalhos da presente
reunião e também um relato oral sobre todos os procedimentos e passos que foram empreendidos para que no dia de hoje, a fundação da
AMO-RS, se concretiza-se. Salientou ainda, que há mais de um ano, tem batalhado juntamente com diversos outros motociclistas,
através de contatos telefônicos, trocando e-mails, enviando correspondências e entregando panfletos aos motociclistas gaúchos,
divulgando aos mesmos, a importância e necessidade de ser criada legalmente a Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul.
Dando seqüência aos trabalhos, foi feita uma apresentação individual entre os motociclistas e as agremiaçôes motociclísticas presentes,
para que todos se conhecessem melhor. Segundo Assunto: Leitura e Aprovação da Ata de Constituição da Comissão Provisória - a
ata foi lida pelo motociclista Milon Moraes Malcon, sendo a mesma, posta em votação e aprovada por unanimidade dos presentes, sem
qualquer ressalva. Terteiro Assunto: Aprovação do Nome e Lema da Entidade - conforme já havia sido proposto e aprovado pela
comissão provisória em reunião anterior, foi colocado em votação da plenária o nome da entidade a ser chamllda de "ASSOCIAÇÃO
DOS MOTOCICLISTAS DO RIO GRANDE DO SUL", sendo utilizada a sigla "AMO-RS", sendo o nome e a sigla aprovados por
unanimidade, assim como o Lema "A UNIÃo É A NOSSA FORÇA". Quarto Assunto: Apresentação', Leitura e Aprovação do
Estatuto da AMO-RS - o presidente da comissão provisória colocou aos presentes que o Estatuto foi elaborado e redigido pela
comissão responsável. criada na reunião constituinte da comissão provisória da AMO-RS, a qual, foi coordenada pelo motociclista e
advogado Dr. Milton Moraes Malcon. Em seqüência o presidente passou a ler o Estatuto da entidade, a se~ transcrito na integra:
"ESTATUTO AMO/RS - ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS DO RIO GRANDE DO SUL PREÂMBULO Este Estatuto
foi aprovado por unanimidade em Reunião de Fundação da Associação dos Motocw[;Yias do Rio Grande do Sul - AMO-RS,realizada
no dia 17 de agosto de 2002, passando a vigorar com os seguintes tennos: TÍTULO I DA ENTIDADE E DOS SEUS FINS
CAPÍTULO I Da Denominação, Natureza Jurídica, Duração e Sede Art. 10 A Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul,
doravante denominada pela sigla AMO-RS, fundada em 17 de agosto de 2002, constituída por tempo indeterminado, dotada de
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Reivindicativa, Educacional, Assistencial e de Incentivo à Cultura, sem fins lucrativos, como entidade stadual de administração do
motociclismo de forma não competitiva no Estado, com sede e foro na capital do Estado do Rio G Sul. § 1° - A AMO-RS está
estabelecida à Avenida Sertório, nO592, 1° andar, sala 02, Bairro Navegantes, Cep. 91.020-000, orto Alegre no Rio Grande do Sul,
podendo ser transferia a qualquer momento por deliberação de sua Diretoria. § 2° - A AMO-RS poderá instalar sedes regionais de apoio
em todas as regiões do Estado, sendo estas denominadas "Coordenadoria Regional da AMO da Região", com o objetivo de melhor
administrar e coordenar os interesses da AMO-RS e do motociclismo em geral. § 3° - A AMO-RS goza de autonofiÚana 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. § 4° -A AMO-RSserá representada,em juizo ou fora dele, ativa e
passivamente, pelo seu Presidente. Art. 2° A AMO-RS não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de
seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, destinando-se a desenvolver e fomentar o Motociclismo e atividades similares que de
umaformaou de outrafortaleçama educaçãoe culturado povobrasileiro,auxiliandoo lado sociale humanoda sociedade.Art 3° As
entidades e motociclistas filiados não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações e dívidas contraídas pela AMO-RS e
nem esta, por dividas contraídas por entidades e motociclistas filiados. Art. 4° A Associação reger-se-á pelo presente Estatuto e orientará
suas ações e atividades por Regimentos e normas a serem aprovados em Assembléia Geral, assim como, restante da legislação em vigor,
que lhe for aplicável,iniciando-sehojea sua atividade. CAPÍTULO n Das Finalidades Art 5° A AMO-RS foi instituída tendo por
objetivo as seguintes finalidades: a) Coordenar e dirigir a nível estadual a prática do motocic1ismo, exercendo a função técnica-
organizativa, fiscalizadora, fortalecedora e defensora das atividades relacionadas com a prática do mototurismo, inclusive com ênfase
cultural, educativa e social; b) Arregimentar e congregar as Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos 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 motociclismo com Igualdade, Fraternidade e Lealdade; d) Representar e defender os
interesses do motociclismo gaúcho, perante os organismos públicos no Estado e no Pais, as Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto
Grupos e os Motociclistas em geral, filiados a AMO-RS, em todo evento motociclístico, atividades similares ou que diga respeito ao
motociclismo; e) Elaborar e estabelecer a polftica, as normas e aprovar o Regimento Interno da AMO-RS em Assembléia, como forma
de melhor organizar e adnúnistrar o motociclism.o; t) Representar judicialmente ou não visando defender os interesses do
motociclismo no Estado e no País, representando as Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos e os Motociclistas em geral,
filiados a AMO-RS, 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, principalmente os que dizem respeito às obrigações de trânsito, constitucionais e inconstitucionais. i) Difundir e
incentivar no estado à prática de todas as modalidades e categorias do motociclismo, assim como o uso da motocicleta no mototurismo,
como forma de lazer, 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 dinúnui a poluição ambienta!, não congestiona o trânsito urbano e rodoviário e as áreas de
estacionamentos, e não provoca deterioração das estradas e mas; k) Prestar aUXIlioe incentivar a constituição e organização de novas
Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos de cunho motociclístico; I) Promover, organizar, autorizar e fiscalizar no estado,
a realização de encontros, eventos e demais atividades motociclísticas conforme orientações e regras do Regimento da AMO-RS; m)
Organizar, plauejar e divulgar o calendário oficial de encontros e eventos motociclísticos no estado, divulgando-o da melhor forma
possível e buscando evitar o conflito e coincidência de encontros nas mesmas datas simultaneamente; n) Lutar e tentar coibir a
realização e organização de encontros e eventos motociclísticos que visam a exploração mercantilista dos motociclistas; o) Instituir e
expedir, no âmbito de sua competência, normas e regras técnicas sob a forma de Regimento Interno, ou outros atos, a que ficam
obrigados os filiados a AMO-RS e todos aqueles que participam da realização, ou organização de encontros, eventos e atividades
similares de motociclismo considerados oficiais pela AMO-RS; p) Cumprir e fazer cumprir pelos seus filiados os mandamentos
emanados dos organismos nacionais e internacionais a que esteja filiada e, igualmente os atos legalmente expedidos pelos Poderes
Públicos;q) Processar e julgar, atravésdospoderesinternosconstituídos,os responsáveispelainobservânciade qualquernormae regra
editada pela AMO-RS e pelo Poder Público competente; r) Decidir a respeito da participação de Associações, Entidades, Moto Clubes,
Moto Grupos 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 normativos 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 contrib~ e vão ao encontro da melhor forma possível de unir,
congregar, fomentar, mobilizar, representar motociclismo gaúcho. Parágrafo Unico -O motociclismo estadual, no âmbito das práticas
formais e não formais, é regulado por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, que
deverão ser aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do motociclismo, conforme estabelecido na legislação que
instituí normas gerais sobre desporto. TÍTULo n DA ORGANIZAÇÃO E DOS PODERES CAPÍTULo I Da Organização Art. 6°
A AMO-RS é constituída pelas Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos e os Motociclistas em geral a ela filiados
diretamente, incumbidas de administrar as atividades do motociclismo, no Estado, organizadas juridicamente consoante as leis do pais, e
que consigne, expressamente, em seus atos constitutivos. § 1° -A AMO-RS admitirá um número ilimitado de Associações, Entidades,
Moto Clubes, Moto Grupos e os Motociclistas em geral no Estado; § 2° -A AMO-RS admitirá o registro de filiação provisório de
Associações, Entidades, Moto Clubes e Moto Grupos que não possuem uma organização jurídica conforme determina o art 6° deste
estatuto, até que as mesmas agilizem os devidos atos e registros conforme as leis. Art 7° A AMO-RS poderá intervir em seus filiados
bem como autorizá-los 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. Art. 8° 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 fisicas ou jurídicas direta ou
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indiretamente a ela vinculadas, sem prejuizo das sanções de competência do Conselho de Ética e Disciplina seguintes Penalidades: I -
advertência; fi -desfi6açãoou desvinculação;m -suspensão; IV -exclusão; Art. 9 - Nos casos de urgência comprovada e em
caráter preventivo, a Assembléia Geral da AMO-RS decidirá sobre o afastamento de qualquer pessoa fíSica ou jurídica a ela direta ou
indiretamente vinculada, que infrinja ou tolere que sejam infringidas as normas constantes deste estatuto. Art. 10 - Serão admitidos
como filiados a AMO-RS, Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos e Motociclistas Independentes. Art. 11 - Para serem
admitidos como filiados na AMO-RS, os Motociclistas deverão adquirir a Carteira ou Cartão de Filiação da AMO-RS, se instituído,
conforme classificação e admissão prevista no art. 68 e 69. CAPÍTULo fi Dos Poderes e dos Órgãos Técnicos de Cooperação
SEÇÃO I Da Discriminação Art. 14 - São instituídos como órgãos de Poderes da AMO-RS: I - Assembléia Geral; fi - Diretoria; m-
Conselho Diretor; IV - Conselho Fiscal; V - Conselho de Ética e Disciplina; Art. 15 - São instituídos como órgãos técnicos e de
cooperaçãoda AMO-RS:1- CoordenadoriasRegionais;fi - ComissãodeEventos;m - Co~são de Informatização;IV -Conselho de
Trânsito; V -Conselho Jurídico; VI - ComissãoInternacionalde Mototurismo;Parágrafo Unico-A ~retoria da AMO-RSpoderá
instituir outros órgãos técnicos e de cooperação no interesse do desenvolvimento do motociclismo. CAPITULO m Dos Órgãos de
Poderes SEÇÃO I Da Assembléia Geral Art. 16 - A Assembléia Geral da AMO-RS é o poder máximo, constituinte, soberano,
representativo e normativo em nível Estadual. Art. 17 - A Assembléia Geral da AMO-RS é constituída pelas Associações, Entidades,
Moto Clubes, e Moto Grupos, bem como Motociclistas Independentes devidamente inscritos na entidade. § 1° - As filiadas somente
serão admitidas a participar das reuniões da Assembléia Geral se representadas pelo seu respectivo Presidente ou, 10Vice-Presidente ou,
20 Vice-Presidente e ou, através de seu representante, mediante procuração devidamente emitida pelos responsáveis pela filiada, sendo
estes, comprovados por ata de eleição; § 2° -O direito à representação na Assembléia Geral dependerá da filiada cumprir o estatuto e
demais normas e o Regimento Interno da AMO-RS; Art. 18 - A Assembléia Geral da AMO-RS se reunirá: I - Ordinariamente, no mês
de março de cada ano, }ma apreciar e deliberar sobre: o relatório das atividades no ano anterior, o orçamento para o exercício seguinte, o
balanço financeiro, presente os pareceres do Conselho Fiscal, eleição de diretoria (bienalmente), bem como para deliberar 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 terço de seus membros com direito a
voto, ou, ainda, por solicitação do Conselho Fiscal, quando deliberará exclusivamente sobre a matéria que houver dado causa à
convocação, sendo exigivel, nas duas últimas hipóteses, para a sua instalação e deliberação, o quorum mínimo de presença de dois terços
da totalidade de seus membros com direito a voto. § 10- A Assembléia Geral Ordinária instalar-se-á, em Ia chamada, com a presença de
metade mais um de seus membros com direito a voto e, em 2&chamada, trinta minutos após, com a presença de qualquer número de
membros com direito a voto; § 2° -A Assembléia Geral será instalada pelo Presidente da AMO-RS, que a presidirá, ressalvado as
Assembléias Gerais eletivas e as que forem apreciadas as contas de sua gestão, quando então será presidida por um dos representantes
dos filiados presentes, eleito na ocasião, por maioria simples, o qual só exercerá o seu voto para desempatar, § 3° - 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; § 4° -As decisões da Assembléia Geral serão tomadas por maioria simples de votos, ressalvado os casos expressos em
que este estatuto estabeleça quorum especial; § 5° -Em caso de eleição, os candidatos deverão registrar a sua chapa até quinze dias
anterior à Assembléia Ordinária ou Extraordinária Eletiva, com exceção da Assembléia de fundação que poderá ser feita na hora. Art 19°
- As Assembléias Gerais, ordinária e extraordinária, serão convocadas por: I -Aviso postal, 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; fi -Anúnciosafixadosemlugarespúblicos;m -Concessionárias,oficinase demaislojasdo ramomotociclístico.Art. 20 - A
Assembléia Geral apreciará e deliberará em cada reunião ordinária sobre o orçamento para o exercício que se inicia, o balanço financeiro
da AMO-RS relativo ao exercício anterior, presente os pareceres do Conselho Fiscal, o relatório das atividades do ano anterior, bem
como decidirá acerca de qualquer matéria incluída na pauta dos trabalhos. § 1° - Compete a Assembléia Geral, além das atribuições e dos
poderes gerais prescritos neste estatuto: a) Eleger, para um período de dois anos: o Conselho Diretor; a Diretoria da AMO-RS; o
Conselho Fiscal e; o Conselho de Ética e Disciplina, permitindo a reeleição; b) Autorizar o Presidente da AMO-RS a alienar bens
móveis e imóveis, bem como constituir ônus ou direitos reais sobre os mesmos; c) Resolver sobre a extinção da AMO-RS; d)
Interpretar este estatuto em última instância; e) Alterar este estatuto, no todo ou em parte, em votação de que participem pelo menos
dois terços de seus membros; f) deliberar sobre matéria de interesse geral da entidade e seus filiados; g) 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; h) apreciar as demais matérias constantes da ordem do dia; i) destituir a Diretoria, membros dos demais órgãos, elegendo e
empossando seus substitutos pelo prazo restante dos mandatos dos substituídos. § r - A Assembléia Geral disporá do Regimento Interno
por ela mesma aprovado, no qual serão prescritas as normas relativas ao seu funcionamento. § 3° -Os eleitos pela Assembléia Geral,
desde que não seja verificado nenhum impedimento, tomarão posse em seguida ao ato de sua eleição. Art. 21 - São inelegíveis para o
desempenho de funções e cargos eletivos nos Poderes da Entidade, mesmo os de livre 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; f) os falidos; g) os que estiverem cumprindo penalidades impostas pelos órgãos de Justiça desportiva ou pelo COB; e h) os
que a Lei assim determinar. Seção 11Do Sistema de votação Art. 22 -O sistema de votação deverá ser proporcional, adotada a
ponderação quantitativa de conformidade do número de filiados em Associações, Entidades, Moto Clubes, e Moto Grupos, bem como o
número de Motociclistas Independentes. Art. 23 - O sistema de votação será regulamentado pelas Comissões e Conselhos que compõem
o Conselho Diretor. Seção 11Da Diretoria Art. 24 -A Diretoria da AMO-RS eleita em Assembléia Geral, composta de: I - Presidente;
fi - 10 VicePresidente;m - 20 Vice Presidente; IV -Secretário Geral; V-I o Secretário; VI - Tesoureiro-Geral;VII-I o Tesoureiro;
VIII -Relações Públicas; IX - Diretor de Patrimônio; X - Diretor Social; e XI -Procurador Jurídico. Art. 25 - À Diretoria, além das
atribuições já previstas neste estatuto, compete: a) Manifestar-se sobre os assuntos de interesse da entidade; b) Aprovar os estatutos das

3

1291047



1...
S
E

\

FOLHAN°
SERVE

filiadase suasreformas;c) Aprovartodosos mandamentose atos de caráternormativopróprioda AMo..: -, ressalv. a competência
dos demais poderes e órgãos de cooperação; d) Autorizar a entidade a receber doação e legados em ato homologado pelo Conselho
Fiscal; e) Decidir sobre filiação e desfiliação das filiadas e decretar as sanções de cunho admini' .stas neste estatuto, que não
pertencerem à competência de um outro poder; f) Escolher os componentes das Comissões que vi m a ser constituídas pelo Presidente;
g) Exercer qualquer outra competência reguIamentar que não colida com o disposto no estatuto. Parágrafo Único - A Diretoria reunir-
se-á pelo menos uma vez por cada trimestre, por convocação do Presidente da AMQ-RS ou de seu substituto, convocando-se sempre que
necessário os órgãos de cooperação, e deliberará por maioria simples dos presentes à reunião, cabendo ao Presidente ou ao seu substituto
o votode desempate.Art 26-A Presidênciacompor-se-ádo Presidentee de doisVice-Presidentes,eleitospela AssembléiaGeral,pua
um mandato de dois anos, pennitidos a recondução. Art 27 - Ao Presidente da AMQ-RS compete à função executiva, na administIação
da entidade,comamplospoderesde representação,ativae passiva,judicial e extrajudicial,podendoconstituirprocuradores.§ 10 - Ao
Presidente, no exercício dos poderes referidos neste artigo, cumpre a adoção de quaisquer medidas julgadas oportunas à ordem ou aos
interesses da AMQ-RS, nos casos omissos ou urgentes que sujeitarem este estatuto à controvérsia de interpretação. § 20 - Ao Presidente,
além das demais atribuições prescritas neste estatuto, compete: a) Supervisionar, coordenar, dirigir e fiscalizar as atividades
administrativas, econômicas, financeiras e desportivas da AMQ-RS; b) Superintender o pessoal a serviço remunerado na entidade e, em
conseqüência, nomear, admitir, designar, comissionar, contratar ou rescindir contratos, exonerar, dispensar, demitir, punir, destituir,
licenciar, dar férias, elogiar, premiar; c) Apresentar à Assembléia Geral, em cada uma de suas reuniões anuais, relatórios
circunstanciados da administração realizada no exercício anterior, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal e o balanço do
movimento econômico, financeiro e orçamentário; d) Cumprir e fazer cumprir os mandamentos em vigor na AMO, originários dos
poderes públicos, dos organismos desportivos internacionais a que esteja filiada e dos poderes internos; e) Nomear e dispensar os
Coordenadores Regionais, Diretores e os membros dos órgãos e comissões de cooperação e apoio que independem de eleição, licenciar,
a pedido, qualquer um dos integrantes dos órgãos da AMO e designar componentes pua as comissões que instituir; f) Convocar os
órgãos de cooperação; g) Fiscalizar a arrecadação da receita e autorizar o pagamento despesa, observado o orçamento em execução e os
limites dos créditos adicionais; h) Autenticar os livros da AMO; i) Assinar títulos, cheques, recibos ou quaisquer outros documentos que
constituam obrigações financeiras, em conjunto com o Tesoureiro-Geral ou, no impedimento deste, com outro substituto, observadas as
disposições deste estatuto; j) Celebrar acordos, contratos e 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
qualqueroutromandamentoa cargoda Presidência;I) Constituiras delegaçõesincumbidasda representaçãoda AMO,dentroe 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 imóveis da AMO ou alienar e constituir direitos reais sobre os referidos imóveis, mediante
autorização da Assembléia Geral; o) Sujeitar a depósito, em instituição oficial de crédito do pais, os valores da AMO, em espécie ou
titulos; p) Presidir as reuniões da Diretoria, com direito a voto, inclusive o de desempate; q) Aplicar às pessoas fisicas e jurídicas sujeitas
à jurisdição da AMO, quando cabíveis, as sanções previstas neste estatuto, ressalvada a competência dos demais poderes internos; r)
Homologar os atos dos órgãos internos da AMO, quando couber; s) Mandar expedir instruções e avisos às filiadas desde que não
contenham disposições incompatíveis com leis superiores, este estatuto ou atos originários de outro poder interno; t) Credenciar ou
nomear delegados e assistentes especiais para representá-Io em eventos desportivos oficiais e técnicos; 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
próxima Assembléia Geral Ordinária; v) Designar, os Diretores e Vice-Diretores Regionais da AMO; x) Exercer quaisquer outras
atribuições executivas que não tenham sido explicitamente previstas neste estatuto. Parágrafo Único - Todos os atos da diretoria
deverão ser relatados ao Conselho Diretor que terá poderes para deliberar. Art. 28 - O 10 Vice-Presidente da AMO é 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 exercicio eventual da Presidência da AMO, poderão desempenhar
parcelas das funções executivas do Presidente, em caráter transitório, quando por este delegado, em termos expressos. Art 29 - No caso
de vacância da Presidência da AMO, na vigência do último ano do mandato eletivo, o 10Vice-Presidente completará o período, se antes
desseprazohavernovaeleição.Art 30 -Competeao Secretário-Geraldirigiros trabalhosdas Diretorias,com as atribuiçõesinerentes
ao cargo e manter sob seu controle os livros, documentos e arquivos da secretaria. Deve salvaguardar os interesses e o prestígio da
entidade, atraindo a atenção da Presidência e ou do Conselho Diretor pua tudo, que na sua opinião, possa ser contrário ou prejudicar os
interesses da AMO ou do motociclismo. Pode assinar em conjunto com o Presidente, documentos de interesse da entidade, inclusive para
movimentações financeiras e bancárias. Art. 31 - O Tesoureiro-Geral incumbir-se-á do desempenho dos encargos econômicos e
financeiros da entidade; acompanhará a execução do orçamento de cada exercício; elaborará a proposta orçamentária a ser revista e
adotada; organizará o documentário destinado a instruir o levantamento do balanço; exercerá o controle administrativo da despesa e da
receita; executará os atos que influenciarem o patrimônio, as finanças e o orçamento e proverá os serviços inerentes à administração
financeira da entidade, inclusive mediante assinatura de documento e títulos. Parágrafo Único - Nenhuma despesa poderá ser
processada à revelia do Tesoureiro-Geral ou de seu substituto eventual e sem que o respectivo pagamento tenha a devida autorização do
Presidente da AMO. Art. 32 - O Relações Públicas incumbir-se-á de orientar os órgãos de imprensa e informações, assim como elaborar
materiais publicitários de propaganda e divulgação da AMO a serem aprovados pela Diretoria. Art 33 - Compete ao Diretor de
Patrimônio: I -Manter atualizado um cadastro de todo o patrimônio e materiais pertencentes à Associação; 11 -Manter limpo,
organizado e em condições de uso os materiais pertencentes à Associação; m -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. 34 - Compete ao Diretor
Social: I - Organizar todas as atividades sociais da Associação; 11 - Coordenar todas as festividades (jantas, almoços e festas
importantes) que a Diretoria decidir organizar; m -Promover eventos de cunho social que promova e beneficie a Associação. Art. 35 -
Compete ao Procurador Jurídico: I -Centralizar o estudo e a supervisão de todos os assuntos de ordem legal da AMO; pronunciar-se por
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encargos de consultoria ou procuradoria que lhe forem atribuídos pelo Presidente da entidade. ~tar judicialmente a AMO, e
dentre outras atribuições, emitir pareceres técnicos nas ações, apreciando sua legalidade, conforme o presente Estatuto e demais
Regimentos. m - Ser obrigatoriamente um profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. § 1° - Quando vago o cargo de
Procurador Jurídico e em caso de necessidade, poderá a Diretoria contratar um profissional para representar a entidade. § 2° - O
Procurador Jurídico, sempre que julgar necessário, utilizará o apoio e o aconselhamento do Conselho Jurídico e do Conselho de Trânsito.
Art. 36 - Qualquer membro da diretoria que for destituído por Assembléia ou não cumprir o mandato por renúncia, excetuado motivo
extremamente relevante, torna-se inelegivel a qualquer cargo nas próximas duas eleições. Seção m Do Conselho Diretor Art. 37 -É
composto pelos integrantes de todos os Conselhos aqui arregimentados. Art. 38 - O Conselho Diretor se reunirá periodicamente,
devendo ser eleito um Presidente e um Secretário, dentre os integrantes. Art. 39 - 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)
fixar os objetivos da AMO-RS, orientando a Diretoria sobre formulação dos planos a médio e longo prazo, aprovando os planos de
desenvolvimento e os investimentos necessários, aprovando os orçamentos anuais de operação e de investimento; 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) auxiliar na elaboração, modificar e aprovar o Regimento Interno a ser
colocadoem vigor até "referendum"da AssembléiaGeral. SeçãoIV Do Conselho Fiscal Art. 40 -O Conselho Fiscal, Poder de
Fiscalização da administração fmanceira da AMO-RS, compõe-se de três membros efetivos e de três membros suplentes. § 1° - Compete
ao Conselho Fiscal: a) Examinar anualmente os livros, documentos e balancetes; b) Apresentar a Assembléia Geral parecer anual sobre o
projeto de orçamento para o exercício seguinte e sobre o movimento econômico, financeiro e administrativo da AMO-RS, bem como
sobre o resultado da execução orçamentária do exercício 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, uma vez por ano, ou extraordinariamente, quando necessário, mediante, neste caso,
convocação da Assembléia Geral, do Presidente da AMO-RS, da maioria dos filiados, ou de qualquer dos seus próprios membros; 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 oreani7:1çãoe funcionamento em Regimento por ele mesmo aprovado, obedecido o disposto na
legislação pública. Seção V Do Conselho de Ética e Disciplina Art. 41 - 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. 42 - Compete ao Conselho de Etica e Disciplina: I -Opinar e decidir em todas as representações relativas à quebra, pelos filiados,
dos princípios e deveres éticos; n - Julgar e emitir pareceres acerca da disciplina interna; m - Apreciar matérias e ou processos
apresentados por filiados; IV -Aplicar sanções em procedimento sumário, assegurado a ampla defesa e o contraditório; § 1° -Todos os
pareceres e julgamentos feitos por esta Comissão devem ser enviados para a diretoria, a qual aplicará penalidades cabíveis. § 2° - Das
decisões da Comissão de Ética e Disciplina caberá recurso ao Conselho Diretor. Art. 43 - A Comissão de Ética e Disciplina elegerá o
seu Presidente dentre seus membros e disporá sobre a sua organização e funcionamento em Regimento próprio. CAPÍTuw IV Dos
Órgãos Técnicos e de Cooperação Seção I Das Coordenadorias Regionais Art. 44 -As Coordenadorias Regionais poderão ser
criadas por deliberação da Diretoria, para gerenciarem as sedes regionais previstas neste Estatuto no Artigo 1°, §2. Art. 45 - A
Çoordenadoria Regional constituir-se-á por: I - Coordenador; fi - Vice-Coordenador; m - Secretário; IV - Tesoureiro. Parágrafo
Unico - Os membros da Coordenadoria serão nomeados pelo Presidente da AMO dentre os Motociclistas de reconhecidos serviços
prestados ao motociclismo e de elevado conceito ético-moral. Art. 46 - 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. Art. 47 - As
Coordenadorias Regionais serão regradas por Regimento a ser elaborado pela Diretoria da AMO e aprovada pela Assembléia Geral e
disporá sobre a sua organização e funcionamento. SEÇÃO fi Da Comissão de Eventos Art. 48 -A Comissão de Eventos é composta
por cinco membros efetivos, sendo estes escolhidos em Assembléia Geral. Art. 49 - Compete a Comissão de Eventos: I - Criar o
calendário e ou agenda estadual de encontros oficiais da AM(}.RS divulgando-o; fi - Organizar da melhor forma possível o calendário
de encontros, eventos, competições e demais atividades de interesse de seus associados, distribuindo e divulgando entre seus sócios e
filiados; m - Auxiliar os 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 sinrilares a este; vn -Criar e supervisionar o Regimento e as
normas de funcionamento dos encontros, eventos, atividades, cursos, seminários, palestras de cunho motociclístico, promovidos e
organizados no Estado pela AMO e por suas filiadas. Parágrafo Único - Os membros da Comissão de Eventos serão nomeados pelo
Presidente da AMO devendo estes, serem Motociclistas com grande experiência e conhecimento na área do Mototurismo. Art. 50 - As
atividades da Comissão de Eventos será regrada por Regimento Interno a ser elaborado pela própria Comissão de Eventos e Diretoria da
AMO e aprovadopela AssembléiaGeral e disporá sobre a sua organizaçãoe funcionamento.SEÇÃO m Da Comissão de
Informatização Art. 51 - À Comissão de Ioformatização cabe auxiliar a Diretoria da AMO na organização e operacionalização de todos
os serviços e meios de comunicação que envolvem a Iofonnática, Internet, Home Page, E-mails e outros meios informatizados. Art. 52 -
A Comissão de Informatização constituir-se-á por cinco membros efetivos, nomeados pelo Presidente da AMO dentre os filiados com
reconhecida capacidade e disponibilidade. Art. 53 - Compete a Comissão de Ioformatização, precipuamente: 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)
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Agendar e divulgar na internet informações e dados referentes a eventos e encontros motociclísticos; d) Ca ogar e orgànizar os e-mails
dos Motociclistas e fornecer para a Diretoria da AMO; SEÇÃO W Do Conselho de Trânsito Art. 54 - A Conselho de Trânsito cabe
exercer a fiscalização técnica das Leis, Normas e demais regulamentações sobre o Trânsito, no que diz o à Motocicleta. Art. 55 -
O Conselho de Trânsito constituir-se-á por sete membros filiados, nomeados pelo Presidente da dentre Motociclistas que possuam
conhecimentos sobre toda a Legislação Brasileira de Trânsito. Art. 56 - Compete ao Conselho de Trânsito, precipuamente: 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 má estado de conservação de estradas, rodovias e
on ruas sob a sua jurisdição, que em razão de sua precariedade, possam acarretar riscos de acidentes aos Motociclistas. d) Criar e
promover cursos, seminários, palestras voltados para a educação dos Motociclistas e Motoristas em geral no Trânsito; e) Elaborar
anualmente e apresentar para da Diretoria o plano de ação estratégica de conscientização e combate a acidentes de Trânsito; Art. 57 - As
decisões do Conselho de Trânsito deverão ser homologadas pela Diretoria da AMO e comunicadas aos filiados. Art. 58 - O Conselho de
Trânsito elegerá o seu Presidente dentre seus membros e disporá sobre a sua organização e funcionamento em Regimento Interno.
SEÇÃO V Do Conselho Jurídico Art. 59 - Ao Conselho Jurídico cabe atuar como órgão conselheiro, de orientação e apoio, ao
Procurador Jurídico e a Diretoria. Art. 60 - O Conselho Jurídico constituir-se-á por cinco membros, nomeados pelo Presidente da AMO,
dentre os filiados, sendo os mesmos profissionais da área do direito. Art. 61 - Compete ao Conselho Jurídico, precipuamente: a)
Elaborar pareceres, referentes a consultas feitas pelo Procurador Jurídico sobre este Estatuto, Regimento Interno, 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 concretização; 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 Regimento Interno da AMO; Art. 62 - As decisõesdo ConselhoJurídicodeverãoser
homologadas pela Diretoria da AMO e comunicadas aos filiados. Art. 63 - O Conselho Jurídico elegerá o seu Presidente dentre seus
membros e disporá sobre a sua organização e funcionamento em Regimento próprio. SEÇÃO VI Da Comissão Internacional de
Mototurismo Art. 64 - A Comissão Internacional de Mototurismo será coordenado por cinco membros efetivos, sendo estes escolhidos
em Assembléia Geral. Art. 65 - A Comissão Internacional de Mototurismo será composta somente por motociclista filiados na AMO, ou
pertencer a uma Associação, Entidade, Moto Clube e ou Moto Grupo filiado, que desejar participar do Grupo, devendo estar em dia com
suas atribuições de filiado. Art. 66 - Compete a Comissão Internacional de Mototurismo: I - Divulgar os encontros internacionais no
Estado, organizando uma agenda; 11 - Organizar viagens para outros Países; m - Organizar, mobilizar e representar a AMO em
encontros e eventos internacionais; W - Trabalhar na realização de todas as atividades sociais da AMO, coordenando e auxiliando a
diretoria; V - Promovertodos os eventos que venha o AMO realizar, dando sustentaçãoorganizacional;VI - Desenvolvero
Motociclismoe atividadessimilaresa este; Art. 67 - A Comissão Internacional de Mototurismo elegerá o seu Presidente dentre seus
membros e suas atividades serão regradas por Regimento a ser elaborado pelo próprio Grupo e Diretoria da AMO, submetido a
apreciação da Assembléia Geral e disporá sobre a sua organização e funcionamento. Parágrafo Único: A Comissão Internacional de
Mototurismo poderá criar e eleger um nome a ser aprovado pela maioria dos filiados em Assembléia Geral. TÍTUW m DO QUADRO
SOCIAL CAPÍTULO I Da Classificação e Admissão Art. 68 - A AMO é constituída por um número ilimitado de Motociclistas
divididos nas categorias de sócios: 1- Filiados; 11- Associações, Entidades, Moto Clubes, Moto Grupos e ou Motociclistas pertencentes
a qualquer destas agremiações de cunho Motociclístico; m - Sócios Honorários, são 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; W - Sócios fundadores
Parágrafo Único: O SócioHonorário é isento do pagamento de mensalidades e taxas de filiação, se for instituída. Art. 69 - 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, a ser aprovada pela Assembléia Geral anual, sem reembolso; m
- As agremiações previstas no Artigo 68, Inciso n, também pagará uma mensalidade simbólica, se instituída, referente ao número total
de seus filiados a ser aprovada pela Assembléia Geral anual, sem reembolso; a) Poderá ser instituída a implantação de Cartão de Filiação
Magnético, como forma de controle de filiados, sendo este item objeto de apreciação e estudo dos órgãos competentes e arregimentados
pelo Conselho Diretor. Art. 70 - A atribuição da qualidade de Sócio Honorário pertence à Assembléia Geral, sob proposta da Diretoria.
CAPÍTULo 11Dos Deveres e Direitos Art. 71 - São deveres de todos os sócios: I -Honrar a Associação em todas as circunstâncias e
contribuir para o seu prestigio. 11- Satisfazer pontualmente as suas mensalidades e demais cobranças financeiras, se instituídas. m -
Observar estritamente as disposições do Estatuto e Regimentos e acatar as resoluções dos órgãos e conselhos existentes nesta entidade.
W - Desempenhar, gratuitamente, com zelo e assiduidade os cargos para que foram eleitos, sendo que nenhum cargo ou função exercida
será remunerado. V -Cumprir o Estatuto, Regimento Interno e determinações da AMO e suas filiadas. Art. 72 - Todos os sócios que

honrarem e zelarem pela Associação, ser-lhes-á atribuído o direito de adquirir e usar o emblema da AMO-RS em camisetas, jaquetas,
bonés, ou qualquer outro traje, vestimenta q"uecaracterize esta Associação, carteiras, bem como quaisquer objetos que venha a ser
divulgado ou distribuído pela entidade. CAPITULO m Penalidades Art. 73 - Quanto às penalidades, poderá ser suspenso dos seus
direitos, ou proposta a sua exclusão pela Diretoria, o sócio que: I -Atue no sentido de desacreditar a Associação. 11-Se por qualquer
forma puser em causa o bom nome ou reputação de qualquer membro dos corpos diretivos. m - Recuse injustificadamente ou abandone
o cargo social para que tenha sido designado no âmbito da associação. W - Desenvolva atividades que ponha em risco ou afetem os
interesses morais ou materiais da Associação. V - O sócio que deixar de pagar mensalidades e que, depois de avisado para as liquidar, o
não fizer no prazo de 60 (sessenta dias). VI - A suspensão de qualquer sócio não o desobriga do pagamento de mensalidades mas inibe-o
de freqüentar as instalações da Associação, sob pena de expulsão, que lhe será aplicada imediatamente pela Diretoria. Art 74 - Das
decisões e penalidades aplicadas pela Diretoria, e comunicadas por escrito ao sócio, cabe sempre o recurso para a Assembléia Geral, que
julgará em última instância. TÍTULO W DO REGIME ECONÔMICO E F1NANCEIRO CAPÍTULO I Do Exercício Financeiro
Art. 75 - O exercício financeiro coincidirá com o ano civil e compreenderá. fundamentalmente, a execução do orçamento. § r - O
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orçamento será uno e incluirá todas as receitas e despesas, sujeitas a rubricas e dotações especificas, cõnfi e os paiágrafos seguintes: §
2° -A receita compreende: a) As taxas de filiação e mensalidades de Associações, Entidades, Moto Clubes, oto Grupos e Motociclistas
em geral. que tem seu valor estipulado por Assembléia Geral Ordinária anual, assim como os e u tos de processos e recursos
judiciais que estiverem sujeitos; b) As rendas resultantes da aplicação dos bens patrimoniais; 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, registros, autorizações, inscrições,
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-RS no território nacional.
§ 3° - A despesa compreende: a) O custeio das atividades do motociclismo e 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 desportivas 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. CAPÍTULO fi Do Patrimônio Art. 76 -O
patrimônio compreende: a) Os bens móveis e imóveis adquiridos sob qualquer título; b) Os troféus e prêmios tombados, insusceptíveis
de alienação; c) Os saldos beneficiários de execução do orçamento; d) Os fundos existentes ou os bens resultantes de sua inversão.
CAPÍTULO m Das Normas de Administração Financeira Art. 77 - 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. TíTuw V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 78 - A AMO-RS fixará anualmente os valores dos emolumentos ou taxas que incidirem sobre as atividades motociclisticas
praticadas no território estadual. Art. 79 - É fundamento desta entidade que todos os atos expedidos por qualquer dos poderes internos
ou órgãos de cooperação, no exercicio da respectiva competência, ou originários de organismos públicos ou privados a que a entidade
deva obediência. Art. 80 - A proposta orçamentária converter-se-á em orçamento definitivo mediante aprovação pelo Conselho fiscal,
Conselho Diretor e homologação da Assembléia Geral Ordinária. Art. 81 - Os membros dos poderes internos e dos órgãos técnicos de
cooperação, portadores de carteiras de identificação, expedidas pela AMO, terão acesso a todas as atividades, eventos e encontros
organizados e promovidos no Estado por suas filiadas. Art. 82 - Na Assembléia Geral eletiva, serão preenchidas além das vagas da
Diretoria, todos cargos dos órgãos de Poderes, sendo que a nomeação para preenchimento das vagas de órgãos técnicos e de cooperação
ocorrerá em até 60 dias após o evento eletivo. Art. 83 - Todas as vagas que ocorrerem na Diretoria, nos óCgãos 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. Art. 84 - O funcionamento do Conselho Diretor, Conselho Fiscal, Conselho de Ética e Disciplina, e demais órgãos
será definido nos respectivos Regimentos, que deverão ser aprovados por Portaria do Presidente da AMO-RS. Art. 8S - A Assembléia
Geral da AMO-RS, por indicação do Presidente da entidade, outorgará aos motociclistas e simpatizantes que com devotamento tenham
prestado serviços relevantes em prol da organização, incentivo, apoio e fomento ao motociclismo no Estado, uma comenda denominada
"Ordem do Mérito Motociclístico" que consistirá de medalha e diploma. Art. 86 - A AMO-RS, fundada em 17 de agosto de 2002, data
da realização da Assembléia Geral que elaborou e aprovou o presente estatuto, é constituída por Associações, Entidades, Moto Clubes,
Moto Grupos e Motociclistas independentes filiados, relacionados na Ata de Fundação; Art. 87 - Ficam fazendo parte integrante deste
estatuto, e no que ao mesmo se aplicar às disposições contidas na Lei n 19.615, de 24.3.98. Art. 88 - O presente Estatuto, aprovado em
Assembléia Geral Ordinária realizada em 17 de Agosto de 2002, deverá ser registrado no Cartório do Registro Civil das Pessoas
Jurídicas juntamente com a ata da Assembléia que o aprovou. Art. 89 - A entidade não remunera, nem concede vantagens ou beneficios
por qualquer forma ou título, a seus membros de diretoria, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalente. Art. 90 - São
rigorosamente proibidos dentro das instalações da Associação: I -O uso de drogas; fi -Atos de violência; e m -Manifestações de danos

morais contra outrem. Art. 91 - Os Sócios expulsos pela Diretoria com base no Artigo anterior não têm direito a recurso para a
Assembléia Geral, sendo que deverão devolver à entidade todos os objetos, emblemas, carteiras que venham a divulgar a entidade. Art.
92 - A Associação não se responsabiliza por quaisquer incidentes ou acidentes ocorridos resultantes das atividades da AMO-RS oUsuas
filiadas. Art. 93 - Os casos omissos no Estatuto e demais Regimentos, 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. 94 - A entidade presta serviços gratuitos, permanentes e sem qual9.Uerdiscriminação de clientela, de acordo com o Plano de
Trabalho aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social -CNAS. TITULO VI COMPROMISSO DE HONRA Art. 9S - Os
Sócios na sua admissão deverão assinar uma declaração, comprometendo-se a aceitar o Estatuto, Regimento Interno e demais normas,
bem como honrar e defender a AMO-RS. TÍTULo VII DA DISSOLUÇÃO E FORMA DE LIQUIDAÇÃO Art. 96 - 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. Art. 97 - O presente
Estatuto, só poderá ser alterado em Assembléia Geral Extraordinária, convocada expressamente para esse fim." Encerrada a leitura, o
presidente colocou em discussão o conteúdo do presente Estatuto que foi aprovado por 1'11:mimidadedos presentes. Quinto Assunto:
Eleição da Diretoria - este assunto da pauta foi coordenado pelo motociclista Jorge Luiz da Silva Monteiro, o qual fez uso da palavra
indicando para o cargo de presidente o motociclista Leandro Tittelmaier Balardin. A seguir, foram apresentadas outras sugestões de
nomes, ficando assim constituída a primeira diretoria da AMO-RS: Presidente: Leandro Tittelmaier Balardin - Cachoeira do Sul, ]"
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Y"reePresidente: Antonio Carlos Cassola da Silva - Osório, 2° Y"reePresidente: Jorge L\riz da Silva M6 eiro - Port~ Alegre, Secretário
Geral: Daniel Goularttda Silva - Porto Alegre, 1° Secretário:FrancioneGomesPinheiro -Grava " Tesoureiro-Gerol: Manuel
Alberto Viana - SãoLourençodo Sul, 1° Tesoureiro:Rafael CarvalhoSpíndola- Porto Alegre, Públicas:LorenaRerte de
Morais - Bento Gonçalves, Diretor de Patrimônio: L\riz Antelmo Petry - Gravatai, Diretor So : Rangel Cristina Martins - Estância
Velha, Procurador Jurúlü:o: Milton Momes Malcon - Porto Alegre. A presente nominata foi eleita por aclamação tomando posse na
presente Assembléia, para um mandato de dois. Sexto Assunto: Composição dos demais Órgãos da Entidade - conforme previsto no
Estatuto da AMo-RS, recentemente aprovado, a entidade contará com outros órgãos de poderes entre estes: o Conselho Diretor, o
Conselho Fiscal, e Conselho de Ética e Disciplina. Assim como, órgãos técnicos e de cooperação sendo estes: as Coordenadorias
Regionais, a Comissão de Eventos, a Comissão de Informatização, o Conselho de Trânsito, o Conselho Jurldico e a Comissão
Internacional de Mototurismo. Por sugestão da plenária ficou aprovado na Assembléia que estes cargos serão preenchidos no prazo
máximo de sessenta dias, conforme dispõe o Estatuto. Sétimo Assunto: Assuntos Diversos: Na ocasião dos assuntos diversos, vários
motociclistas fizeram uso da palavra, apresentando sugestões e idéias. Foi muito bem ressaltado que os próximos passos da Diretoria
seria de oficializar o registro da entidade nos órgãos competentes, o qual, comprometeu-se o presidente de que no prazo máximo de 15
dias, estaria dando entrada dos documentos no cartório de registro especial de pessoas jurídicas. Antes de fazer o encerramento da
Assembléia, o presidente eleito, Leandro Tittelmaier Balardin, agradeceu a todos pelo voto de confiança, reiterando sua disposição de
que vai trabalhar muito pela unidade e melhor org;mização do motociclismo no Estado e por isso, pediu o apoio de todos, para que se
faça um trabalho mais amplo em todas as regiões, fazendo com que sejam criadas as coordenadorias regionais da AMo-RS. Finalizando
a Assembléia de Fundação da Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul, ficou gcertado que a primeira reunião da diretoria
será agendada nos próximos dias para o mês de setembro, quando será elaborado um planejamento de ações e atividades a serem
desenvolvidas pela AMo-RS. Nada mais sendo sugerido ou objeto de discussão, deu-se por encenado os trabalhos, lavrando-se a
presente ata, que vai assinada pelo Presidente, Leandro Tittelmaier Balardin, e por mim, Lorena Rerte de Moraes, Secretária da
Comissão Provisória da AMo-RS.
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