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REUNIÃO DE DIRETORIA

ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS DO RIO GRANDE DO SUL / AMO-RS
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Aos dez dias do mês de Julho do ano de dois mil e dez, às quatorze horas, na sede da sub-prefeitura do Distrito de

Pinto Bandeira, na cidade de Bento Gonçalves - RS, presentes os motociclistas integrantes da atual diretoria e demais

órgãos da entidade, conforme Livro de Registro de Presença, realizou-se uma reunião aberta da entidade que deliberou os
seguintes assuntos: Primeiro Assunto: Processo Sucessório da Entidade - Eleição de 7 de agosto - com a palavra o

presidente fez uma breve explanação sobre as ações e atividades da AMO-RS nos 8 anos de existência da instituição e
destacou o esforço coletivo para manter a AMO-RS uma entidade forte e com seus objetivos bem traçados. Por se tratar de
do último ano da atual gestão, que encerra na próxima assembléia em agosto, foram reforçada as seguintes informações da
Assembléia: A ASSEMBLÉIA GERAL ORDNIÁRIA ELETIVA, se realizará no dia 7 de agosto de 2010 - Sábado, com

início ás 14h (Ia chamada) ou 14h15 (r chamada), tendo como local o Parque da FENARROZ - CTG José Bonifácio
Gomes, na cidade de Cachoeira do Sul - RS, para deliberar a seguinte PAUTA: Aprovação do Parecer Fiscal do

Balanço Financeiro da Gestão 2007/2010; Eleição da Nova Diretoria e Demais Órgãos de Poderes da AMO-RS para
a Gestão 2010/2013; Assuntos Gerais. A Convocação e Regulamento já estão disponíveis no site da AMO-RS. O
prazo legal para registro de chapas encerrará 15 (quinze) dias antes da realização da Assembléia, ou seja, até as 14h. do dia
23 de julho (sexta-feira) e deverá ser feito conforme o Regulamento Eleitoral e Estatuto da AMO-RS que estão disponíveis
no site da AMO-RS (www.amo-rs.com.br). Balardin, atual presidente da entidade, também declarou que chegou à hora de
despedir-se da presidência da AMO-RS, pois está há 8 anos no comando e que a entidade precisa oxigenar o seu comando,
por isso foi provocada a reunião para que fosse articulada uma chapa com os principais membros e colaboradores da
entidade para dar seqüencia aos trabalhos. Entretanto, o presidente salientou que continuará ajudando sempre a AMO-RS, e
que colaborará na comissão de eventos e trânsito da AMO-RS. Todos os presentes se manifestaram e nomes foram
cogitados para encabeçar a chapa, dentre eles dos colegas Vilson (Triunfo) para presidente, Lorena (Bento Gonçalves) para
primeira vice e Piti (Soledade) para 2° vice-presidente. Os outros cargos também tiveram diversas indicações de colegas
estradeiras e alguns nomes serão consultados até o dia 23 de julho para, antes do prazo de inscrição da chapa. Segundo
Assunto: Concurso Rainha do Motociclismo 2010 (outubro) - Foi confirmada mais uma edição do evento que acontecerá
dia 30 de outubro em Santa Cruz do Sul. Terceiro Assunto: Calendário de Eventos 2011- Ficou estabelecido que o

Calendário será finaliz~do o quanto antes para agilizar a divulgação do mesmo, portanto cabe aos grupos também agilizar o
envio do formulário. Quarto Assunto: Congresso Estadual da Amo-RS 2011 - Como nenhuma cidade ainda se apresentou
oficialmente para promover o evento em 2011, a diretoria se encarregará procurar cidades para sediar o evento. Quinto
Assunto: Troféu Moto-turismo do Ano 2009 - A realização da premiação de mais uma edição do Troféu Moto-turismo do
ano acontecerá durante o congresso de 2011 e o Regulamento do Troféu deste ano, foi aprovado com algumas modificações
pela Diretora que são: Somente serão considerado os votos de Moto Clubes Filiados e em dia com a Anuidade, bem como,
somente poderão ser votados moto clubes e grupos que estejam em dia com a anuidade. Sexto Assunto: Reorganização das
Coordenadorias - Ficou aprovado serão centralizados esforços para a reformulação e reorganização das Coordenadorias da
AMO-RSoNada mais sendo sugerido ou objeto de discussão, na Reunião de Diretoria da Associação dos Motociclistas do

Rio Grande do Sul, deu-se por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai ass~' . pelo Presidente, Leandro Tittelmaier
Balardin e por mim, Rudi Celsg Fritzen, Secretário GeçaJ da AMO-RS. Santa' ruz Sul, 10 de julho de 2010.

)4
~ d~.~ -;? I~ ~---

L NDR~;6.ry;Ai6.~RDlN RU~i>l CELSO FRITZEN
Pres(dent a AMO-RS Ia S.ecretáriada AMO-RS

V

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1


