
ATA 09 AMO-RS

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e três, às dezenove horas, no(a) Escritório da CAO Eventos,
situada na cidade de Porto Alegre -RS, para realização de Reunião Oficial de Diretoria da AMO-RS, reuniram-se os membros de
diretoria e os demais motociclistas conforme registro no liwo de presença. Inicialmente, o Presidente solicitou que fosse feita a leitura da
Ata referente à reunião anterior da AMO-RS. A mesma foi lida e aprovada, não havendo nenhuma objeção. Em seguida foi aberto os
traba1hosda presente reunião que deliberou os seguintes assuntos: Primeiro assunto - Prestação de Contas: Relativo as finanças da
AMO, foi informado pelo Tesoureiro, via e-mail que o Saldo nesta data em caixa da AMO é de R$ 528,37 que serão utilizados para o
pagamento dos Cartões do Plano de Assistência 24hs e custeio de despesas com envio de Mala Direta para os Moto Clubes; Segundo
assunto - 4° Salão do Motociclismo RS: Foi novamente reforçada a parceria da AMO no Salão e decidido que a entidade irá enviar nos
próximos dias uma Circular para todos os Moto Grupos filiados divulgando o Salão. O Sr. CAO, organizador do Salão que estava
presente salientou que fará o possível para ajudar AMO na montagem de seu estande inclusive ajudando a custear metade dos custos de
uma recepcionista; Terceiro assunto - Calendário Oficial de Eventos 2004: ficou acertado que o calendário final de eventos será
defmido nas próximas reuniões e que será agendada uma audiência com o Secretário de Estado do Turismo e Esporte para buscar apoio
do Estado. Definiu-se que o preenchimento completo do Formulário Cadastral de Eventos 2004 (modelo) será imprescindível para o
referido agendamento de evento. Ficou estabelecido também, que no calendário do próximo ano, somente serão divulgado eventos dos
Moto Clubes filiados na AMO que se programarem e agendarem corretamente seus eventos; Quarto assunto - Publicação do Guia dos
Moto Clubes: O presidente comunicou que o projeto de publicidade para venda dàs oito páginas internas de propaganda no Guia já
estão prontos e que já foi enviado e entregue para mais de 20 empresas e que até o presente momento a única confirmação certa é de
apoio é da ASSOHONDA O presidente pediu o apoio dos membros da Diretoria no sentido de agilizarem os dados e histórico de seus
Grupos e de conhecidos para que seja agilizada o mais rápido possível a finalização da editoração do Guia; Quinto assunto - Plano de
Assistência 24hs.: Definitivamente foi acertada a parceria da AMO-RS com a empresa Assistência Global 24hs de Goiânia que é a
mesma seguradora que fornece o Plano de Assistência para a AMO do Rio de Janeiro. Ficará a cargo da AMO o custeio dos Cartões e
Postagem dos mesmos e que o Plano atualmente está custando R$ 110,00 para o primeiro contrato, cuja a comissão da AMO-RS será de
R$ 15,00 e R$ 100,00 para renovação do contrato e ou segundo veiculo ou moto no mesmo nome, com a comissão de R$ 10,00 para a
AMO. Decidiu-se que serão confeccionados materiais para divulgação do Plano de Assistência além da divulgação do mesmo através
da Internet e E-mails. Sexto assunto - Site da AMO-RS: Ficou definido que o Site da AMO necessita ser atualizado no mínimo
quinzenalmente, devidos ao custos cobrado para manutenção do mesmo. Saliento-se também o problema do Calendário de Eventos da
AMO que está ficando desatualizado no Site. Foi sugerido também que o site receba um contador para que se possa ter uma idéia do
número de acessos; Sétimo assunto - Filiação de Moto Clubes: Foi informado que a AMO-RS, nesta semana recebeu a filiação do
Moto Clubede número 90 na entidadee que demonstrao crescimentoe respaldoque a AMO está tendo por parte da grandemaioriado
Moto Clube, Grupos e Motociclistasno Estado;Nada mais sendo sugerido ou objeto de discussão, deu-se por encerrado
os trabalhos,lavrando-sea presenteata, que vai assinadapelo Presidente, LeandroTittelmaierBalardin, e por
mim,DanielGoularttda Silva,Secretário Geral da AMO-RS.

Porto Alegre, 19 de Setembro de 2003.
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