
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dois, às dezoito horas, na Revenda

Stillus Veículos, situada na cidade de Osório - RS, para realização da Terceira 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 reunião o Presidente solicitou que fosse feita a leitura das Atas número cinco, referente
à reunião anterior da AMO-RS. A mesma foi lida e aprovada, não havendo nenhuma objeção. Em seguida foi
abertoo trabalhoda presentereuniãoque deliberouos seguintesassuntos:Primeiro assunto -relatórioe avaliação
dos três primeirosmesesde fundaçãoda AMO-RS:por consenso de todos, relatou-se que a AMO, teve como
conquistas, a grande gama de motociclistas que procuraram saber um pouco mais sobre a entidade através de e-
mails e até pessoalmente. A entidade, começou sendo divulgada pela Internet e está sendo cada vez mais
conhecida a cada dia que passa. Outras importantes conquistas nestes primeiros meses, foram o registro em
cartório da entidade e o reconhecimento de Pessoa Jurídica, da AMO-RS, sob o nO05.358.574/0001-50,
tomando-se um entidade devidamente registrada. Relatou-se ainda, que a entrada política da diretoria nos
assuntos concernentes ao Motociclismo, como por exemplo, a questão da volta do pedágio, a lei que tentava
obrigar os motociclistas a inserir o número da placa da moto no capacete e outros, são ações que a entidade deve
sempre entrar em campo, reivindicando e manifestando a sua posição em favor do melhor para os motociclistas;
Segundo assunto - Contestação do Mandado de Segurança da Concepa X AMO: foi informado por nossa
assessoria jurídica (Df. Milton Malcom), que o processo só terá movimentação no ano de 2003, devido às férias
no poder judiciário que se inicia em 10de janeiro e vai até 31 de janeiro de 2003, foi colocada em questão uma
possível resposta ao processo movido contra a nossa entidade, ficou decidido que será impetrado uma ação de
indenização por danos morais, nas pessoas do Presidente, primeiro e segundo vices. O Dr. Malcon, também
informou que estará estudando o caso para entrar com uma Ação Pública contra a CONCEPA; Terceiro assunto
- Projeto de Lei dos Capacetes: foi apresentado para os motociclistas "o tal projeto", e todos acharam um
absurdo, o Presidente da AMO-RS, Leandro Balardin procurou pessoalmente um dos deputados responsáveis por
este projeto de lei, mas este deputado não fez nenhum esforço para agendar um local para uma possível reunião.
O presidente também participou em um debate com o Deputado autor, Dr. Enio Bacci na Rádio Band;Quarto
assunto - Divulgação da AMO-RS na Internet "Selo Associado": o site da entidade está sendo semanalmente
atualizado pelo 'Web Designer" Rodrigo Monteiro, responsável e este selo do associado servirá para maior
divulgação da AMO-RS no âmbito da Internet, de maneira que poderá ser acessado por diversas pessoas em
diversos sites distintos. Bastando, clicar no logo/selo do Associado. Em se tratando da divulgação da AMO-RS, o
representante do Jornal Podium, jornal que aborda e trata de assuntos de Motociclismo, na pessoa do Jornalista
Silvio Bilhar, que se fez presente na reunião. O mesmo, cedeu uma coluna em todas as edições (sem limite de
tempo e datas) para falarmos sobre o motociclismo gaúcho, ficando a cargo da área de imprensa da AMO, em
repassar os assuntos. No que tange o assunto da Internet, foi aprovado e autorizado o Web Designer da AMO, o
Rodrigo a lançar em nosso site o serviço de criação de Sites, para Moto Clubes e Grupos Motociclístico, como
forma da entidade incentivar e auxiliar a criação de sites por parte dos Clubes e Grupos de Motociclismo. O
custo, será elaborado pelo Rodrigo, sendo que uma parte do custo final será subsidiado pela AMO, tendo em
vista que o preço será mais baixo, não precisando a entidade desembolsar recursos. Foi aprovado a obtenção de
um domínio próprio para a AMO, que deve ser providenciado para os próximos meses, cujo o nome, do site,
passará a ter o seguinte endereço: www.amo-rs.com.br. Com a compra do domínio próprio será também feito
registro de E-mails personalizados para as principais áreas da Diretoria; Quinto assunto - Projeto de Criação
do Jornal Informativo da AMO: Este assunto referente a criação de um Jornallnformativo, como forma de

divulgar a entidade para os motociclistas e pessoas que não tem acesso a Internet, foi apresentada e aprovada,
porém por questão de falta de recursos financeiros, ficará para a próxima reunião para que este assunto seja
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deliberado; Sexto assunto - Referente à Cobrança de Anuidade para f"diaçãode Moto Clubes e Grupos:
ficou decidido pela diretoria que a entidade, não tem como propósito o de cobrar obrigatoriamente, qualquer
valor por filiação de entidades. Ficando o assunto encerrado e cumprindo os objetivos que foram divulgado desde
a fundação da AMO. Porém, como o Estatuto prevê, será sempre bem aceito e também estimulado para que os
Moto Clubes e Moto Grupos, façam doações esporádicas, se assim desejarem, ficando de livre consciência;
Sétimo assunto -implantação do Cartão Motociclistasda AMO-RS - Discussão:foi aprovadoque seráuma
das metas da AMO, no futuro criar o Cartão Motociclistas da AMO, para os Motociclistas, sendo que os mesmos
poderão beneficiar os motociclistas, através de convênios quando a entidade tiver uma estrutura para fazer estes
convênios e poder implantar o Cartão para os Motociclistas aos filiados; Oitavo assunto -Plano de Assistência
24h. para os Motociclistas Gaúchos: foi apresentado por um representante de seguros, algumas propostas e
ficou aprovado que a AMO, irá implementar o Plano de Assistência 24hs para os motociclistas. Inicialmente,
será enviado e-maUs para o cadastro de motociclistas para se ter uma previsão de interessados. Após, será
iniciada a parceria com uma seguradora a ser definida em próxima reunião; Nono assunto - Projeto de Eventos
e Encontros Motociclísticos: todos os motociclistas presentes, ficaram cientes do projeto que foi brevemente
apresentado pela Comissão de Eventos, através da Lorena e que foi também revisado e aprimorado pelo
Presidente Leandro Balardin. O mesmo foi amplamente discutido e por se tratar de um assunto polêmico e que
gera debates longos, o tema será rediscutido pela Comissão e Diretoria em uma outra oportunidade, ficando
sempre aberto para aprimoramento e aperfeiçoamento do mesmo; Décimo assunto - Projeto de Incentivo a
Criação e Organização a novos Moto Clubes/Grupos: ficou encarregado o Presidente, para elaborar um
documento para auxiliar na criação de novos Moto Clubes a ser apresentado e aprovado na próxima reunião;
Décimo primeiro assunto - Projeto do "10 Congresso Estadual de Presidentes e Representantes de Moto
Clube/Grupos": foi sugerido pelo presidente para que seja criado um evento da AMO a ser realizado
anualmente no Estado, com o objetivo de ampliar e proporcionar um maior debate entre os Moto Clubes e
Grupos. O assunto foi bem aceito e será trabalhado para que se viabilizeum local e recursos para realização do
mesmo e discutido novamente; Décimo segundo assunto -Oficialização e posse da Coordenadoria Regional
da AMO-RS do Litoral: O motociclista Demílson, conhecido como Mano, presidente do Moto Clube Asas da
Liberdade de Tramandaí-RS, foi empossado no cargo de Coordenador Regional da AMO-RS da Região do
Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul; Décimo terceiro assunto - Assuntos Gerais: Foi informado aos
presentes na reunião que a sede da AMO, poderá mudar, porém será confirmado posteriormente. Foi discutido
também a questão de datas e locais para reuniões da AMO, ficando acertado, que será evitado a realização de
reuniões da Diretoria em Eventos, exceto raras exceções por motivos de força maior. 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 TittelmaierBalardin, e por mim,Daniel Goulartt da Silva, Secretário Geral da AMO-RS.
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