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Aos treze dias de março de dois mil e oito, reuniram-se na Sede do Moto Clube “Bixo do 2 

Barro”, em Caxias do Sul, reuniram-se o Presidente da AGPE e diretor de Cross Country 3 

da FGM, Marlon ”Índio, Éderson Schramreck, conselheiro fiscal e coordenador de Cross 4 

Country, Fabrício Michelin, Diretor de Enduro Regularidade da FGM, Cliciano Rizzon, 5 

diretor de Enduro FIM, Arlete de Césaro, Alessandro Taschetto, Márcio Marciel, e Paulo 6 

Taschetto, organizador da etapa de Sapiranga, Alcindo Bortoncello , organizador de 7 

Prova e colaborador da AGPE/FGM, Marcelo Guazelli, cronometrista e web AGPE e 8 

FGM, Giovane Florão do Marketing da FGM, Fabiano Polli e Lúcio Zardo, organizadores 9 

da etapa de Farroupilha.,  O Coordenador de Cross Country, Éderson Schramreck, 10 

solicitou uma intensa divulgação de retomada do cross country no Estado. Segundo, 11 

Michelin, se a organização for boa a tendência é resgatar o cross country. Marlon “Indio” , 12 

solicitou que as etapas fossem no sábado. Michelin e “Kissy” argumentaram que o 13 

sábado já é considerado dia “’útil”.  A inscrição antecipada foi limitada em R$ 40,00 14 

(quarenta reias)o que favorece a organização da prova. PRIMEIRO ASSUNTO: Cross 15 

Country: Arlete de Césaro, realizou a leitura do regulamento do campeonato Gaúcho de 16 

Cross Country para todos os presentes.  Haverá regulamento suplementar de prova que 17 

deverá ser enviado 15 (quinze) dias de antecedência para  o Diretor de Cross Country da 18 

AGPE/FGM. Pagamento do Alvará deverá ser realizado com antecedência na conta da 19 

FGM. As categorias foram apresentadas as categorias A,B, C, D, E, F e G.   duas etapas 20 

(e duas, e os dois piores resultados serão descartados, SEGUNDO ASSUNTO: 21 

Equipamentos de  apuração para as provas. A idéia de dispor de Foto Célula para as 22 

provas de Enduro FIM foi sugerida, e ficou combinado a solicitação do orçamento dos 23 

equipamentos as empresas Compass e Toten. Caso haja viabilidade financeira as 24 

disputas serão qualificadas com o equipamento. Para o regularidade a implantação dos 25 

Palm`s será testada ao longo do ano e aquisição do equipamento será realizada com 26 

verbas das modalidades que vão utilizar. OUTROS ASSUNTOS: Os regulamentos e 27 

datas dos calendários das modalidades de regularidade, cross country e enduro FIM 28 

foram discutidos e as sugestões foram anotadas pelos respectivos diretores, para a 29 

implantação, conforme aprovação. As solicitações de provas foram apresentadas e o 30 

calendário 2008 foi aprovado pelos presentes. Nada a mais havendo a tratar encerrou-31 

se a Reunião, lavrando a presente ata que vai assinada pela Presidente Lorena 32 

Herte de Moraes e eu, Arlete de Césaro, que secretariei os trabalhos da Reunião. 33 

Caxias do Sul, 13 de março de 2008.    34 

 35 

Lorena Herte de Moraes                                 Arlete de Césaro  36 

  Presidente FGM                                            Secretária  37 


