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1\os dezenove dias do mês de Maio de dois mil e sete, reuniu-se a Associação dos Motociclistas do
Grandedo Sul / AMO-RS, através de sua Diretoria e Conselheiros de Ética e Disciplina conforme
ro de Registro de Presença, no Centro Administrativo Municipal da Prefeitura Municipal, na cidade
'e Teutônia, Rio Grande do Sul. Iniciado os trabalhos da presente reunião que teve a seguinte pauta
conforme convocação que deliberou: 1° Assunto - Deliberar sobre desfiliação do Grupo Motomaniacos
"Jaguarão" - foi colocado em discussão o tema, abrindo a palavra a todos os presentes. O presidente da
entidade relatou que os problemas que o referido grupo vem causando no motociclismo gaúcho e
quebrando a harmonia da instituição. Assim sendo, conforme todos os relatos e manifestação de todos os
membros da diretoria e conselheiros presentes, decidiu-se pelo processo de exclusão do grupo do quadro
de associados da entidade, sendo aprovado por unanimidade pela diretoria da AMO-RS e Conselheiros de
Ética e Disciplina presentes; r Assunto - Deliberar sobre violação e quebra de normas e deveres
Estatutários por parte de filiados e integrantes da AMO-RS - assunto não foi discutido. 3° Assunto - 4°
Congresso Estadual de Motociclistas da AMO-RS e 16 de junho de 2007 em Bento Gonçalves - foi
acertado detalhes sobre o evento e confirmada a programação do mesmo; 4° Assunto -. Assembléia
Geral da AMO-RS no dia 18 de agosto em Venâncio Aires - também foi discutido este assunto sendo
retificado que esta assembléia será eletiva, ficando ciente todos os associados da AMO-RS; 5° AssuntoTroféu Moto-turismo do Ano 2006 - foi divulgado os prazos e informações sobre a votação bem como
informado a todos sobre o processo; 6° Assunto - Assuntos Gerais de interesses motociclísticos - teve
discussões genéricas de assuntos sem relevância de decisões.Nada mais sendo objeto de discussão, deu-se
por encerrado os trabalhos da Reunião, lavrando-se a presente ata, que vai assinada pelo Presidente,

LeandroTittelmaierBalardin,e por mim,CarlaRaquelda Rosa, Ia Secretária.Çk!j\MO-RS.
Teutônia,19
de Maio de 2007.
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