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ATA – 005/2008 1 

Aos vinte e oito dias de fevereiro de dois mil e oito, reuniram-se em Bento Gonçalves, na 2 

sede da FGM, a presidente da Federação Gaúcha de Motociclismo (FGM), Lorena Herte 3 

de Moraes, Paulo Della Flora “Jabuti”, diretor de Motocross, Jair Silveira da Revollution 4 

Eventos, vencedora da carta-convite de cenografia do Campeonato Gaúcho de 5 

Motocross 2008, Hardi Hardt, Eliane Hart e Jéferson Hardt da cronometragem, Elmar 6 

Becker, diretor técnico da FGM, Giovani Florão, do marketing da FGM e Alberto Milesi 7 

comissário da FGM.  1. Definição das tarefas dos colaboradores e responsabilidades 8 

FGM: Secretaria de provas: Inscrever os pilotos, credenciamento de pilotos e imprensa. 9 

Cronometragem: sábado treinos livres sem transponder, warm-up com transponder ,se 10 

possível.  As inscrições de domingo encerram às 10 horas. Sábado os treinos começam 11 

às 13 horas às 18 horas, salvo exceções conforme a necessidade de atendimento aos 12 

pilotos.  Os horários da prova serão revistos pela Equipe técnica. Será necessário os 13 

serviços de uma secretária da FGM para pagamento das premiações, filiações, etc. 14 

Equipe : Eliane, Hardt e Jefferson. 2. Valores das Inscrições: Retificando a Ata 15 

001/2008, inscrição antecipada ainda não será implantada num primeiro momento. 16 

Reforçando a resolução do Vice-presidente Leandro Balardin, na categoria Feminina não 17 

paga inscrição e a categoria 55cc também,  é isenta. O valor da inscrição baixou em 18 

2006 e se manteve em 2007. Para garantir o pagamento das despesas da equipe técnica 19 

o valor foi reajustado em R$ 50,00 (cinqüenta reais). Reinscrição em outra categoria 3. 20 

Cenografia: A material de posse do Diretor de Supercross, Dari Andolhe, deverá ser 21 

entregue URGENTE para o responsável pela cenografia ou outra pessoa nomeada pela 22 

Presidente da FGM para retirar o material de cenografia, Jair da Revoluttion,  de 23 

motocross. As atividades são: logística completa da prova (cronometragem, pit stop, 24 

parque fechado, secretaria de prova, bumpis de pista, gate, placas de pista e demais 25 

propagandas de pista). Estrutura de trabalho para o bom funcionamento: 6 barracas de 26 

4,5 x 3 m. Os demais materiais que serão necessários será feito uma reunião. 4. 27 

Técnicos e Definição de Equipe de Trabalho: Secretaria e cronometragem: Hardt, 28 

Eliane e Jefferson. Parque fechado: vistoria e instalação de transponder: Alberto Milesi 29 

mais um comissário FGM e 2 pessoas da equipe da Revollution. Direção de Prova: 30 

Édson Mann. Oficiais de Pista: Leandro (Kioji), Alexandre (Sascha), Fábio (Ganso) e 31 

Alex Fardo. Júri de prova: será feito em cada etapa. Pista: cuidados gerais com a pista 32 

nos treinos e prova ficará aos cuidados do Jair da Revollution.  Responsável pelos 33 

bandeirinhas: Paulo Della Flora, diretor de Motocross da FGM, fica responsável pelos 34 

bandeirinhas e coordenação geral fica aos cuidados do mesmo. A vistoria técnica para a 35 

categoria 230cc fica aos cuidados do Engº. Alexandre Sampaio, comissário da FIM 36 

(Federação Internacional de Motociclismo). A categoria 230cc será MONOMARCA 37 
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HONDA, com o sorteio de uma moto no final da temporada, conforme regulamento a ser 38 

divulgado pela FGM. 5. Orçamentos das etapas do Gaúcho e Motocross: Os valores 39 

recebidos de inscrições serão TOTALMENTE DESTINADOS aos pagamentos dos 40 

serviços sendo: Secretaria e cronometragem: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).. 41 

Oficiais de Pista: 6 pessoas, previsto valor total R$ 1.700,00 (incluindo trabalho, 42 

locomoção, hospedagem e alimentação), R$ 350,00 (filmagem Sombra), R$ 150,00 43 

(fotos 4Fire, conforme contrato). Está previsto o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 44 

para as despesas do Diretor de Motocross (visitas aos organizadores, fechamento do 45 

calendário, supervisão das etapas, calendário geral de Motocross). As despesas da 46 

presidente da FGM, Pulseiras de acesso, adesivos de vistoria, tonner, folhas para 47 

impressão, fitas plásticas para cronometragem com valor total aproximado de R$ 500,00 48 

(quinhentos reais) de despesas totais deverão ser retirados do valor de alvará da prova. 49 

A reposição de transponders não está previsto em nenhum orçamento, portanto há 50 

necessidade de buscar estes recursos para garantir o investimento do equipamento.  6. 51 

Seguro de Pilotos e Público: Este assunto será discutido com a  AGPMX (Associação 52 

Gaúcha de Pilotos de Motocross), conforme Elmar Becker, que vai repassar o assunto 53 

para os mesmos. 7. Assessoria de Imprensa: Até que a FGM tenha disponibilidade de 54 

verbas, a presidente da FGM, Lorena Herte de Moraes, CONRERP 1321 RS/SC, vai 55 

realizar este serviço interinamente. Nada a mais havendo a tratar encerrou-se a 56 

reunião, lavrando a presente ata que vai assinada pela Presidente Lorena Herte de 57 

Moraes. Bento Gonçalves,  28 de janeiro de 2008.    58 
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