
 
Federação Gaúcha de Motociclismo 

Rio Grande do Sul - RS 

 

ATA – 006/2008 1 

Aos vinte e oito dias de fevereiro de dois mil e oito, conforme convocação ofício e edital 2 

publicado no jornal do Comércio no dia treze de fevereiro de dois mil e oito, para realização 3 

de Assembléia Geral Ordinária, reuniram-se na sede da FGM, Federação Gaúcha de 4 

Motociclismo, na Travessa Minas Gerais, 29 em Bento Gonçalves, em primeira chamada, às 5 

dezoito horas, com presença de Paulo Della Flora, Presidente do Conselho Deliberativo do 6 

Moto Clube Santa Rosa, Elmar Becker, do Conselho Fiscal do Moto Clube de Venâncio 7 

Aires, Alexandre Sampaio, vice-presidente do moto clube Bento Gonçalves. Em segunda 8 

chamada, presente Leandro Balardin, vice-presidente e coordenador de eventos do 9 

Cachoeira Moto Clube e Vice-presidente da FGM, juntamente com a presidente Lorena 10 

Herte de Moraes da FGM, deram início aos trabalhos da Assembléia as 19hs. Dando inicio 11 

aos trabalhos a presidente relatou que a última ata da assembléia estava à disposição de 12 

todos, sendo que a mesma foi de alteração estatutária, sendo dispensada a sua leitura. O 13 

registro das Entidades presentes e seus respectivos responsáveis está firmado no livro de 14 

registro de presença. Sendo as seguintes entidades presentes: Associação Cachoeira Moto 15 

Clube, Associação Barbosense, Moto Clube Bento Gonçalves, Moto Clube Venâncio Aires, 16 

Moto Clube Santarosense, Montenegro Automóvel Clube – MAC e Triunfo Moto Clube,  17 

Como PRIMEIRO ASSUNTO: deliberou-se sobre a situação cadastral e financeira dos moto 18 

clubes afiliados, com pendências, sendo aprovado um prazo máximo, a contar da data 19 

desta Assembléia para os Moto Clubes a seguir relacionados para regularizarem suas 20 

situações junto a secretária: - Taquari Moto Clube, Associação Pelotense de Automobilismo, 21 

Moto Clube Dom Pedrito, Moto Clube Encruzilhadense, Moto Clube Santo Augusto e Moto 22 

Clube Três de Maio. Ficou aprovado também que a FGM emitirá mais um ofício por 23 

correspondência com “AR” aos interessados informando o prazo final para regularização. 24 

Caso não seja regularizado os Moto Clubes estarão automáticamente DESFILIADOS. 25 

SEGUNDO ASSUNTO: deliberou-se sobre as contas da entidade, passando a palavra ao 26 

Presidente do Conselho Fiscal, Lucas Schenato Milesi que relatou a situação financeira da 27 

FGM, que inclusive analisou todos os documentos e relatórios financeiros junto à assessoria 28 

contábil da entidade e que segundo ele, as contas da FGM estão em situação delicada, pois 29 

a entidade está com um empréstimo com o Sr. Alexandre Sampaio que passa dos 30 

R$59.900,00 (cinqüenta e nove mil e novecentos reais), sendo que a entidade precisa rever 31 

seus custos e despesas, bem como melhorar suas receitas. A Presidente Lorena, fez um 32 

breve relato de todas as despesas e contas, comunicando que realmente as contas da FGM 33 

não estão se pagando com a arrecadação básica de alvarás e um mínimo retorno que vem 34 

das filiações. No entanto estão sendo reavaliados todos os itens e o planejamento 35 

financeiro. De posse da palavra, todos o avaliaram de forma geral a situação sugerindo e 36 

questionando a situação, como forma de sugerir idéias. Na seqüência foi feita a leitura da 37 

Ata e Parecer do Conselho Fiscal sobre as contabilidades da Federação Gaúcha de 38 

Motociclismo. Colocada em votação, o Parecer foi aprovado por unanimidade pelas 39 

entidades afiliadas. TERCEIRO ASSUNTO: aprovação de novas filiações – foi apresentada 40 

e aprovada a Filiação do Moto Clube Passo Fundo e Moto Clube Santana do Livramento. 41 

Foram aprovadas as duas novas filiações dos Clubes, sendo que será emitido o 42 

comunicado aos mesmos para que procedam ao pagamento da Taxa de Filiação no Valor 43 

de um salário mínimo nacional e a Anuidade 2008, também de um salário mínimo nacional. 44 

QUARTO ASSUNTO: Assuntos gerais – foi aberta a palavra a todos, sendo realizado um 45 

debate de vários temas, provas e modalidades. A presidente da FGM, nomeou João 46 

Henrique Coelho de Souza como coordenador da Zona Sul de Cross Country, seguindo 47 

instruções do Diretor de Cross Country, Marlon dos Santos. Nada a mais havendo a tratar 48 

encerrou-se a Assembléia, lavrando a presente ata que vai assinada pela Presidente 49 
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Lorena Herte de Moraes e eu, Leandro Tittelmaier Balardin, que secretaria os 50 

trabalhos da Assembléia. Bento Gonçalves, 28 de fevereiro de 2008.    51 
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