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Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e três, às vinte horas, no(a) Escritório da CAO Eventos, situada na
cidade de Porto Alegre - RS, para realização da Quarta 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 Ata número seis, referente à reunião anterior da AMO-RS. A mesma foi lida e aprovada, não havendo nenhuma objeção. Em seguida
foi aberto o trabalho da presente reunião que deliberou os seguintes assuntos: Primeiro assunto - Projeto Publicitário da AMO-RS
2003, "patrocinios": O projeto publicitário para buscar patrocínios junto às empresas foi elaborado no mês de Março e várias empresas,
principalmente expositores foram procurados para participar através de duas formas: Inserção do Nome e Logomarca da Empresa em
uma das 10 chapas do Zerodrómo por um ano, pelo valor de R$ 250,00, e Inserção do Nome e Logomarca, através de um "banner", no
site da AMO, também pelo periodo de um ano, no valor de R$ 600,00. Foi relatado que até o presente momento somente haviam sido
confirmado a participação das empresas: Bannypel, Rinaldi Pneus, Dmark - Marcas e Patentes, Moto Shop, além de outras em parcerias
e trocas de serviços a serem confirmadas; Segundo assunto - Balanço Financeiro: O presidente a entidade informou que o Balancete
Financeiro de todo a contabilidade a AMO, desde a sua Fundação até o presente momento, serão elaborados e repassados para a diretoria
e para aprovação do Conselho Fiscal, mesmo, que a movimentação é pequena. Tal prestação de contas, será feira em uma próxima
reunião, quando o Tesoureiro, nosso amigo Manuel, estiver presente; Terceiro assunto - Plano de Metas da AMO-RS 2003: foi
apresentado pelo presidente Leandro Balardin, o respectivo plano de metas que serão alvos a serem alcançadas pela Diretoria e Moto
Clubes e Grupos, entre este são: 1. Ampliar os meios e asformas de divulgação das ações, atividades efinalidades da AMO-RS no
contexto estadual; 2. Divulgação permanente da Home Page da AMO-RS; 3. Filiar o maior número de Moto Clubes e Grupos;4.
Implantar o maior mímero de Coordenadorias Regionais da AMO;5. Implantar e disponibilizar o Seguro de Assistência 24h. para
Motos em todo o Estado;6. Manter organizado e divulgar o Calendário Oficial de Eventos Motociclísticos;7. Promover e Organizar o
primeiro "CONGRESSO ESTADUAL DE PRESIDENTES DE REPRESENTANTES DE MOTO CUBLES E GRUPOS"; 8. Ampliar o
debate com os Moto Clubes e Grupos sobre o projeto de regramento de encontros e ventos de Motociclismo; 9. Luta permanente contra
a cobrança de pedágios para Motos; 10. Luta pelo aumento do limite de velocidade das motos nas rodovias gaúchas ''RS'',
equiparadas aos demais veículos; 11. Estruturar a sede provisória da AMO-RS, criando condições de trabalho; 12. Implantar o Cartão
Motociclista para os filiados; 13. Buscar parcerias e convênios para beneficiar os Motociclistas e Moto Clubes filiados, possuidores do
Cartão Motociclista; 14. Editar e Publicar o Guia dos Moto Clubes/Grupos, visando resgatar a História do Motociclismos Gaúcho;
Quarto assunto - Calendário Oficial de Eventos: A Coordenadora da Comissão responsável, a Lorena, salientou que o Calendário está
sendo divulgado e conciliada as datas sem muitos problemas. Informou ainda que os eventos para serem divulgados pela AMO, devem
ser organizados e ou ter a participação de Moto Clube na cidade, e reforçou que os organizadores de eventos que estão recebendo o apoio
da AMO na divulgação, devem inserir a Logomarca da AMO no seu material de divulgação. Referente a divulgação dão Calendário, o
mesmo foi impresso em um panfleto em frente e verso, que já está sendo divulgado nos eventos. O patrocínio deste material foi dado
pela D'MARK, do nosso amigo Jorge Monteiro; Quinto assunto - Parceria da AMO-RS, com a Brasil Telecom "Projeto Mídia
Card": O presidente relatou que no mês passado entrou em contato com a direção da Brasil Telecom, que no mesmo dia de hoje, 22 de
maio, as 14 horas, o presidente e o Jorge Monteiro, 20 vice, tiveram reunião na Brasil Telecom e que a parceria está encaminhada no
sentido de que seja divulgado 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil) Cartão Telefônico, com a Campanha da AMO, em prol da
Conscientização no Trânsito e Uso de Equipamentos de Segurança por parte de Motociclistas. A previsão do Lançamento da Campanha
será em novembro, durante o Salão do Motociclismo RS. No cartão, será impresso uma Mensagem, nome e logo da AMO-RS; Sexto
assunto - Parceria da AMO, com a CAO Eventos na divulgação do 4° Salão do Motociclismo RS: Foi apresentado pelo
representante da CAO EVENTOS, o Cao, que gostaria de fechar uma parceria desde logo, de maneira que a CAO EVENTOS irá
disponibilizar uma porcentagem em dinheiro para ~udar a AMO, em contra-partida, a AMO, ajudará divulgar o salão nos Eventos e para
seus filiados. O valor será estabelecido num futuro próximo; Sétimo assunto - Apresentação do Documento de Apoio e Incentivo
para Criação de Moto Clubes e Grupos no Estado: O presidente relatou, que o documento está pronto e a disposição dos
Motociclistas que desejarem obter informações, que instrui como formar um grupo ou clube de motociclistas, com modelos de Ata e
Estatuto. Tal documento, foi elaborado devido a grande demanda de solicitações que a Diretoria tem recebido através de contatos via e-
mail, telefonemas e pessoais por parte de motociclistas que pedem ajuda; Oitavo assunto - Jornal Informativo da AMO-RS: Jornal
Informativo da AMO-RS, será lançado em breve em duas edições anuais, sendo uma no início do primeiro semestre do ano e outra no
início do segundo semestre do ano; Nono assunto - Congresso Estadual de Presidentes e Representantes de Moto Clubes, Grupos e
Motociclistas: A projeto do Congresso está sendo elaborado e tem como objetivo o debate de questões pertinentes ao motociclismo,
apresentação de proposições, projetos e idéias que fortaleçam e melhor organizem o moto-turismo no Estado. O presidente salientou que
a grande dificuldade no momento é a questão de recursos, os quais estão escassos e que prejudicam os trabalhos, mas que o evento será
uma prioridade da AMO, para que possa reunir todas as lideranças do mundo motociclístico no Estado, onde todos poderão participar.
Também foi comunicado que a AMO, tem como preferência a realização deste evento na Região Central do Estado, na Cidade Santa
Maria, onde possui entidades locais organizadas e filiadas que podem dar o apoio estrutural que o evento precisa. Os contados já foram
realizados com o Grupo Gaudérios do Asfalto - Santa Maria e que há grandes possibilidades do mesmo se realizar nesta cidade, faltando
ser definido o local, data e o projeto final; Décimo assunto - Posse de Coordenadorias Regionais - foi dada a posse para Raimundo
Nogueira e Lasareno Cardoso, nos cargos de Coordenadores Regionais da AMO na Região da Fronteira, sob o comando do Motociclista
Raimundo Nogueira, composta pelos municípios de ALEGRETE, BARRA DO QUARAÍ, ITACURUBI, ITAQUI, MAÇAMBARA,
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MANOEL VIANA, ,T '1 '\R( ,\,) I ) <';' I SÃO BORJA e URUGUAIANA e na Região Sudeste do Estado, ao
MotociclistasLasarenoCardoso,compostapelosseguintesmunicípios: ' BAGÉ, CAÇAPAVA DO SUL, CANDIOTA, DOM
PEDRITO, HULHA NEGRA, LAVRAS DO SUL; Décimo primeiro assunto - Assuntos Gerais: Foi elencado por Jorge
Monteiro a respeito da ação da AMO-RS X Concepa O processo está arquivado, e a parte jurídica da entidade diz
que vai ser movimentado brevemente. Ressaltou-se que quando da realização do Congresso Estadual de
Motociclistas, será tópico de discussão, o limite de velocidade para as motocicletas. 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.

Porto Alegre, 22 de Maio de 2003.
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