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Aos vinte e três dias de janeiro de dois mil e nove, reuniu-se sede da Federação Gaúcha 2 
de Motociclismo, FGM, na Travessa Minas Gerais, 29, em Bento Gonçalves, Cep: 95700-3 
000, a presidente da entidade e demais presentes para tratar de assuntos da FGM. 4 
Presentes: Presidente Lorena Herte de Moraes, Alexandre Sampaio, diretor de 5 
motovelocidade e de supercross, Paulo Della Flora, diretor de Motocross e Arlete Dé 6 

Césaro, diretora financeira.  Primeiro Assunto –  Alteração de filiação: O Moto Clube 7 
Mosca Verde de Guaporé, organizador de etapas de campeonatos gaúchos de Enduro 8 
FIM e de regionais de Veloterra, solicitou o desligamento da AFAG, como filiada a este 9 
entidade, tendo em vista que o referido Moto Clube integra esta Associação destinada 10 
para outros fins. O pedido foi aceito devido as  parcerias feitas com o referido moto clube 11 
na cidade de Guaporé, por ocasião das etapas do campeonato gaúcho de 12 

Motovelocidade. Segundo assunto: Clubes Filiados:  As filiações dos Motoclubes: 13 
Cavalo de Aço de Panambi e Moto Clube Farroupilha foram deferidas, e a taxa de 14 
inscrição de filiação dos mesmos foi isentado devido aos serviços prestados por 15 
integrantes da diretoria dos mesmos, na realização de provas dos campeonatos gaúchos 16 
e, especificamente, no caso de Farroupilha pela realização da etapa do campeonato 17 
Brasileiro de Enduro FIM agendado para 2009, sob responsabilidade deste clube. 18 

Terceiro Assunto:  Nomeação de Luciano Fritsch Peixoto , como Coordenador de 19 

Projetos, representando a entidade junto a órgãos governamentais e empresas privadas 20 
para captação de recursos.  . A Presidente agradeceu a presença de todos. Nada a mais 21 
havendo a tratar encerrou-se a reunião, lavrando a presente ata que vai assinada pela 22 
Presidente Lorena Herte de Moraes que secretariou os trabalhos.   Bento Gonçalves, 23 23 
de janeiro de 2009. 24 

 25 
 Lorena Herte de Moraes  26 

 Presidente da FGM                                   27 


