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Aos doze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dois, às dezessete horas, no Hotel Paraíso,
situado na cidade de Santa Maria-RS, para realização da Segunda reunião oficial de diretoria da AMO-RS,
reuniram-se os membros de diretoria e os demais motociclistas conforme registro no livro de presença. Dando
início a reuníão o Presidente solicitou que fosse feita a leitura das Atas número três e quatro, referentes à
primeira Reunião Oficial da AMO-RS e a primeira Concentração Estadual de Motociclistas da AMO-RS. Sendo
feita a leitura pelo motociclista Diego Girardi. As mesmas foram aprovadas, não havendo nenhuma'objeção. Em
seguida foi aberto o trabalho da presente reunião que deliberou os seguintes assuntos: Primeiro assunto -
informar e discutir acerca do andamento dos registros da AMO-RS: Informando aos presentes, Leandro
Balardin colocou que o Registro da AMO-RS está pronto e só falta retirar; a retirada será feita pelo secretário
geral da AMO-RS na semana seguinte. Segundo assunto - Abertura da conta bancária da AMO-RS: a
Diretoria deliberou por unanimidade pela abertura de uma conta bancaria no estilo de conta corrente, para que
seja aberta em banco da capital. Tesoureiro Manoel tomou o uso da palavra e ficou encarregado de observar qual
as menores tarifas levando em conta um custolbeneficio para a abertura da mesma, assim como, qual o banco.
Terceiro assunto - Organização do calendário de encontros e eventos: A finalidadedeste calendário será para
servir de norte para os motociclistas, evitando que não haja coincidências de datas de eventos. A AMO-RS irá
oferecer informações e material (zeródromo -doado pela Relações Publicas - Lorena Herte de Moraes), com a
condição de que parte da arrecadação do evento seja destinada como ajuda de custo para a AMO-RS. Ficou
aprovado por todos que a Comissão de Eventos deve apresentar até a próxima reunião no dia 30 de novembro um
Projeto relativos ao assunto, contendo um Regimento Interno de orientação e com os requisitos básicos para a
realização de eventos. Foram feitas pelos presentes diversas sugestões, que devem ser encaminhadas via e-mail
para a Coordenadora e Vice-Coordenador da Comissão de Eventos, Lorena Herte e Diego Girardi
respectivamente. Quarto assunto - Viabilização de Recursos: A diretoria aprovou a seguintes ações para tentar
angariar recursos: 10. Criação e comercialização do Cartão do Motociclista AMO-RS - sendo um
cartão/carteirinha semelhanteum cartão de crédito; 2°. Realização de convênios em lojas e empresas em geral, de
peças, de acessórios, postos de gasolina, revendas e outros estabelecimentos, com o objetivo de fornecer
descontos aos Motociclistas filiados na AMO-RS que possuírem o Cartão Motociclista AMO-RS; 3°.
Continuidade da venda de espaços, tipo "banners" na Home Page da AMO-RS, sendo que para o ano 2003 será
elaborada uma nova proposta para os patrocinadores; 4°. Solicitar apoio de grandes empresas no sentido de
efetivarem doações e ou parcerias em troca de divulgação; 5°. Comércio de produtos diversos com a logotipia da
AMO-RS 6°. Empréstimo/aluguel do zeródromo em troca de uma ajuda financeira; Quinto assunto - Formas e
meios de divulgação da AMO-RS no estado: Como forma de melhor divulgar e difundir o nome e a existência
da AMO no Estado. A diretoria aprovou algumas medidas básicas que serão tocadas nos próximos dias tais
como: 1° Divulgação de eventos motociclísticos no site da AMO; 2° Enviando documentos sobre a fundação da
AMO-RS, para todos os motoclubes do Estado através de um mala direta, sendo estes documentos, Estatuto, Ata
Fundação, Finalidades, acompanhados de um convite para fazerem parte da AMO-RS; 3° Fica decidido também,
que na próxima reuníão será aprovada a implementaçãoda Cartão Motociclista AMO-RS de sócio e os custos do
mesmo; 4° Propaganda no zeródromo; 5° Confecção de um banner com o nome logotipia da AMO-RS, apoiando
os eventos; 6° O emblema da AMO-RS bordado nas vestimentas dos motociclistas associados; 7° adesivos da
AMO-RS; e 8° Divulgação na Internet. Sexto assunto - Estruturação da sede provisória da AMO-RS: foi

discutida entre os presentes a intenção de se criar uma estrutura necessária, para que futuramente a sede
provisória da AMO-RS, seja colocada em funcionamento, como forma melhor organizar a entidade. O presidente
ressaltou que esta medida pode levar algum tempo para se concretizar, porém, se for objeto de luta por todos os
membros de diretoria e simpatizantes da AMO, seja mais fácil de concretizarmos esta meta. Sétimo assunto:
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implantação do plano de assistência 24h. para os motociclistas gaúchos: foi discutido o assunto por todos os
presentes, ficando aprovado que a AMO-RS colocará em prática nos próximos dias a implantação, divulgação e
comercialização dos ''Planos de Assistência24h. para Motos". Ficou também aprovado que a AMO-RS, somente
divulgará este beneficio, se a empresa de seguro, destinar alguma ajuda financeira para ajudar a entidade na
manutenção, organização e melhor estruturação da sede da AMO-RS. Oitavo assunto: assuntos gerais: -Nesta
reunião teve a apresentação do "Action Fair", uma feira de aventura, que irá acontecer na Fenac em Novo
Hamburgo-RS. "Action Fair" ofereceu um espaço na feira para a AMO-RS, e em troca a AMO-RS fica com a
função de ajudar divulgar este evento. Para os motociclistas que forem até a feira, estes terão livre acesso
(gratuidade), esta posição e a apresentação foi dada pelo representante da "Action Fair", Roberto. - A próxima
reunião ficou datada para o dia 30/11/02, em Osório/RS onde será realizado o 10Moto Vento; - Foi apresentado
na reunião a falta de interesse de alguns motoclubes em relação a AMO-RS; - Apresentou-se na reunião através
do presidente Leandro Balardin, a idéia de realização e organização por parte da AMO-RS, um futuro
Encontro/Congresso de presidentes e ou representantes do Moto Clubes e Grupos e outras entidades de gênero
motociclísticos. O presidente ressaltou que nas próximas reuniões e encontros de diretoria, será amadurecida a
idéia, sendo que este evento deve ser em forma de um seminário com debates, discussões e palestras buscando
dirimir conflitos gerais no motociclismo gaúcho; formas de combate ao preconceito que há contra os
motociclistas, com promoção de atividades sociais, tanto para mudar a imagem como para divulgar a entidade;
elaboração de grandes projetos; organizações de encontros; organização e regramento de calendário de eventos e
outros temas. Ainda nos assuntos gerais, ficou aprovado uma outra meta que deve ser divulgada na próxima
reunião que será a elaboração do manual de como criar, organizar, legalizar e estruturar um Moto Clube, sendo
encarregado o presidente pela apresentação do Manual. Quanto à forma de comunicação entre os membros de
diretoria, continuara sendo através de e-mail, pois é a forma mais econômica e ágil, não havendo nenhuma
contestação em contrário. Foi discutido o problema do mau estado de conservação das estradas gaúchas, sendo
citado como exemplo a estrada que liga São BOlja a Santa Maria. Sobre este assunto ficou aprovado que a
diretoria poderá quando necessário, manifestar-se publicamente aos responsáveis e autoridades competentes
solicitando reparos e as devidas reformas necessárias nos trechos, assim como, na mídia. Ficou encarregado o
Tesoureiro Manuel, de elaborar tabela com número de componentes de grupos para possível cobrança
proporcional da anuidade. Sobre as coordenadorias regionais, ainda não foi criada oficialmente a primeira
coordenadoria, pois não foram preenchidos todos cargos. Ficou a cargo de membros de cada região, buscar
pessoas interessadas em ocupar o cargo de coordenador da sua região. 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 Tittelmaier Balardin, e por mim, Daniel Goulartt da Silva, Secretário Geral da AMO-RS. Dando por
encerrada esta ata no dia doze de outubro de dois mil e dois, Santa Maria-RS.
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DaÁiel Gouláfít'iJa Silva

Secretário-Geral da AMO-RS
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