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REUNIÃO DE DIRETORIA

ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS DO RIO GRANDE DO SUL / AMO-RS

Aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e sete, às dezesseis horas, na Secretaria de Turismo do

rque da Oktober, na cidade de Santa Cruz do Sul - RS, presentes os motociclistas integrantes da atual diretoria e demais
t:>rgãosda entidade, conforme Livro de Registro de Presença, realizou-se a primeira reunião da atual Diretoria da
Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul / AMO-RS, recentemente eleita em dezoito de agosto. Iniciando-se os
trabalhos foi feita a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada. Abertos da reunião que deliberou os seguintes assuntos:
Primeiro Assunto: Reorganização de tarefas a nova Diretoria,Conselhos, Comissões e Coordenadores - com a palavra o

7 presidente fez uma breve explanação sobre as ações e atividades da AMO-RS, cientificando aos novos colaboradores sobre
8 o funcionamento da entidade. Balardin pediu apoio de todos, bem como compreensão em eventuais falhas. Ficou deliberado

9 algumas responsabilidades entre os integrantes tais quais citamos: Vilson - 2° Vice-presidentese encarregoude ver novos
10 modelos de Jaquetas para AMO-RS; o Otto se encarregou das novas camisetas; os demais membros da diretoria e
11 comissões, também ficarão responsáveis dentro de seus respectivos cargos e funções. Segundo Assunto: Definição de
12 Proposta para ANUIDADE2008 (atualmente fixada em 20% do salário mínimo nacional) - Conformepropostainicialdo
13 governo federal em fixar o novo salário mínimo em R$ 408,00, fica a anuidade em R$ 82,00. Terceiro Assunto: Definição
14 de Proposta da TAXADO CALENDÁRIO2008 - ficou estabelecido que devido às dificuldades financeiras em fazer uma
15 ampla divulgação do Calendário Oficialde Eventos, a entidade colocará em prática para 2008 a taxa do Calendário, pois a
16 mesma já foi aprova em Assembléia em ano anterior quando da aprovação do Regulamento de Eventos e do Calendário,
17 ficando, portanto em aberto a colocação em prática. Assim sendo ficou estabelecido o valor de R$ 100,00 para a taxa do
18 calendário 2008, a ser cobrado de todos os eventos que forem inseridos no Calendário, com exceção para eventos de
19 cunho religiosoque é o caso de Procissões e Romarias; Quarto Assunto: Calendário de Eventos 2008 - a comissãode
20 eventos já trabalha no calendário de 2008, sob a coordenação do presidente, sendo já agendado a maioria dos encontros.
21 A busca de patrocínios é mais difícil,mas a entidade continua buscando apoio;Quinto Assunto: Sede da AMO-RS- foi
22 discutidaa propostada sede,porémnoentantonãoé possíveltomarmosumadecisãodevidoa faltade apoiose recursos
23 que seriamnecessáriospara locaçãode sede,custosde manutenção,água, luz, internete funcionária.Foi sugeridopelo
24 diretorde patrimônio,Sr. Renatoquea AMO-RScolocasseem práticaum projetocomestafinalidade,sugerindoa mesmo
25 à doaçãode recursospor partede grupos,empresase amigos.Foisalientadoquea AMO-RSjá havialançadoem 2006o
26 projetocasado motociclistaparaservirde sededa AMO-RS,porémo mesmoaindanãoteveavanços.Masficouacertado
27 quea partirdo próximoano,a entidadeirá tocara idéiaprafrente,inclusivecolocandoem praticaa idéiainicialdo Projeto
28 Casado Motociclista,que servirácomosededa AMO-RSe buscandoparceriase realizandoaçõesquevislumbremlucro,
29 comoa griffe da AMO-RSe a aberturade uma conta bancáriaespecificapara doaçõese com destinaçãoposteriorao
30 projeto. Sexto Assunto: Reestruturaçãodas CoordenadoriasRegionais- Será a partir de 2008 realizada uma
31 reestruturaçãodas coordenadoriase estruturação de novas; Sétimo Assunto: Assuntos Gerais de interesses
32 motociclisticos - não houve maiores manifestação além de cumprimentar as rainhas, princesas e simpatia que venceram o
33 ConcursoRainhado MotociclismoRS. O presidenteagradeceuo apoiodo GrupoParceirosdo Asfaltoe ao Coordenador
34 Regionalda AMO-RSdo Vale do Rio Pardo,o Vassorapelaorganizaçãodo eventoe apoio paraa reuniãoda AMO-RS.
35 Nadamaissendosugeridoou objetode discussão,na Reuniãode Diretoriada Associaçãodos Motociclistasdo RioGrande
36 do Sul, deu-se por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai assinada pelo Presidente, Leandro Tittelmaier Balardin e
37 por mim, Carla Raquel da Rosa, 13Secretária da AMO-RS. Santa Cruz do Sul, 27 de outubro de 2007.
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