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Aos treze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dois, às dezenove horas e cinqüenta minutos, na Loja Ride
Classic, situada na Rua São Carlos, 851 na Cidade de Porto Alegre - RS, para realização da primeira reunião oficial de diretoria da
AMO-RS, reuniram-se os membros de diretoria e demais motociclistas conforme livro de presença. Abertos os trabalhos da presente
reunião que deliberou os seguintes assuntos: Primeiro Assunto: Registros da AMO-RS - com a palavra, o presidente Leandro
Balardin, informou a todos os presentes acerca do andamento dos registros da entidade, o qual, segundo ele, está sendo providenciado
primeiramente, como de praxe, deve ser o primeiro passo a qualquer tipo de entidade recém fundada, o registro no cartório de registro
civil de pessoa jurfdica, que foi dada a entrada da documentação da AMO-RS e que está sendo analisada. O presidente reiterou que na
próxima reunião com certeza o devido registro da AMO já estará efetuado no cartório. Segundo Assunto: Discussão e aprovação do
Plano. inicial de Metas e Ações da AMO-RS, Gestão 2002/2004 - foi colocado o assunto em debate onde todos os presentes
colocaram suas propostas sendo apresentadas e eleitas por unanimidade dez metas prioritárias a serem empreendidas pela diretoria
fundadora da AMO-RS, sendo as seguintes: 1. Registrar a AMO-RS no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e efetuar os
demais registro e cadastros legais relativo a entidades, assim como obtenção do CNPJ; 2. Criar, colocar no Ar e manter atualizada a
Home Page da AMO-RS; 3. Implantar as Coordenadorias Regionais da AMO em todas as regiões do Estado; 4. Implantar e
disponibilizar o Seguro de Assistência 24h. para Motos em todo o Estado; 5. Organizar e Divulgar o Calendário Oficial de Eventos
Motociclfsticos; 6. Criar e Organizar um Projeto de Regramento de encontros e ventos de Motociclismo; 7. Luta permanente contra a
cobrança de pedágios para Motos; 8. Luta pelo aumento do limite de velocidade das motos nas rodovias gaúchas; 9. Estruturar a sede
provisória da AMO-RS, criando condições de trabalho; 10. Buscar o reconhecimento da AMO-RS como entidade de Utilidade Pública
Estadual. Terceiro Assunto: Viabilização de Recursos para Entidade - o sobre a questão de arrecadar subsfdios para a AMO-RS,
foi colocado pelos presentes diversas propostas, tais como: colocar em prática a cobrança de uma mensalidade simbólica para
motociclistas e para o Moto Clubes, comércio de produtos motociclfsticos personalizados com a logotipia da AMO, venda de espaço
visual na Home page, cobrança de uma contribuição anual para Moto Clubes que quiserem se filiar, realização de uma reunião com
todos os grupos do Estado para avaliar o tema e ou melhor forma de geração de renda para a entidade poder estruturar-se, venda da
carteirinha personalizada para filiação na AMO, e outras propostas. Ficando apenas aprovado a venda de espaço em forma de banner
na Home Page. Quarto Assunto: Home Page da AMO-RS- com a palavra o motociclista Jorge Monteiro, 2° vice-presidente: colocou
aos presentes que a Home Page da AMO já está na Internet podendo ser acessada por todos pelo seguinte endereço: www.amo-
rS.cib.net. Jorge colocou que a criação e os custos da Home Page foi patrocinado por sua empresa, que também manterá um banner de
divulgação no site em troca da manutenção. Quanto a dos valores para inserção de banners de patrocinadores, ficou acordados entre
os presentes que a relações públicas da AMO, Lorena Herte, irá contatar com empresas interessadas em patrocinar e acertar os
valores, tendo o aval da diretoria para como melhor entender negociar a exploração do site até o final do ano de 2002. Quinto
Assunto: Implantação do plano de Assistência 24h. aos Motociclistas no Estado - foi discutido o assunto entre os presentes e
acertado que este tema será discutido em com mais calma em uma outra reunião, pois a AMO, precisa difundir ainda mais o seu nome
no Estado, para af sim, implantar com tranqüilidade e melhor estrutura o Plano de Assistência 24hs. para Motos. Ainda no assunto foi
apresentado um modelo do contrato e cartão existente referente ao plano que já existe em diversos Estados do País, sendo que o
mesmo foi enviado pelo Sr. Adams de Brasflia. Sexto Assunto: Diretoria, Conselhos, Comissões e Coordenadorias - foi relatado

aos presentes pelo presidente que diversos cargos ainda estão vagos na composição da estrutura administrativa e organizacional da
AMO, que deu destaque para a questão das Coordenadorias Regionais da AMO, pedindo o empenho e o esforço de todos para que
auxiliem na criação, formação e ou composição das coordenadorias regionais da AMO-RS em suas regiões, indicando amigos e
pessoas responsáveis que estejam dispostas a trabalhar e ajudar. Salientou que a criação destas coordenadorias, serão de
fundamental importância para difundir e propagar o nome da AMO no Estado, fortalecendo a entidade e arregimentando novos filiados,
motociclistas e Moto Clubes em geral. Além de facilitar e amenizar os custos financeiros. Sétimo Assunto: 1°Concentração Estadual
de Motociclistas "Contra a Volta dos Pedágios para Motos" - Foi feito um breve relato aos presentes para que todos tomassem
conhecimento da questão da volta da cobrança do pedágio para motos por parte da empresa Concepa. Foi explicado que o assunto
veio a tona na questão de poucos dias e que através e e-mails, decidiu-se organizar uma concentração de manifesto nas proximidades
da praça de pedágio da Concepa em Gravataí, na Free Way. O procurador jurídico da AMO-RS, Dr. Milton Malcon, explicou sobre a
liminar judicial que a Concepa conseguiu na justiça através de um mandato de segurança tentando nos coibir de praticar atos ilegais
tais como: trancar o pedágio, violência, turbação em geral e outros. O Dr. Milton, explicou que em nenhum momento a AMO-RS,
planejou e ou manifestou-se no sentido de efetuar tais atos na praça de pedágio da FreeWay, por isso, disse que a concentração pode
transcorrer normalmente. Milton comunicou também que estará estudando melhor o caso e que irá fazer a contestação da liminar Por
que a mesma contém muitas inverdades, principalmente arrolando a pessoa do Presidente, 1° e 2D Vices-presidentes em uma
manifestação ocorrida no dia 7 de setembro, na qual os mesmo não estavam presentes. Disse Milton, se for o caso estará ingressando
com ação de danos morais em defesa do presidente e vices, por calúnia e difamação. Destacou ainda que não descarta a possibilidade
da entidade ingressar após estar devidamente registrada em cartório, com uma Ação Civil Pública, contra a imposição dà Concepa em
obrigar motociclista a utilizar uma única cabine. Após os relatos, decidiu-se por todos que o ato marcado para o dia seguinte, dia 14 de
setembro irá acontecer normalmente. Oitavo Assunto: Assuntos Diversos: Na ocasião dos assuntos diversos, vários motociclistas
fizeram uso da palavra, apresentando sugestões e idéias. Ficou marcado o dia 12 de outubro, durante o ao Mercocycle na cidade de
Santa Maria a realização da próxima reunião da diretoria. Nada mais sendo sugerido ou objeto de discussão, deu-se por encerrado os

trabalhos, lavrando-se a presente ata, que vai assinada pelo Presidente, Leandro Tittelmaie~a~~
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