
 
Federação Gaúcha de Motociclismo 

Rio Grande do Sul - RS 

 

ATA – 009/2008 1 

Aos doze dias de junho de dois mil e oito, reuniram-se na sede da FGM, Federação 2 

Gaúcha de Motociclismo, na Travessa Minas Gerais, 29 em Bento Gonçalves, para 3 

reunião o Conselheiro Fiscal Lucas Schenato Milesi, a Presidente Lorena Herte de 4 

Moraes e Arlete De Césaro. Devido a impossibilidade do vice-presidente e diretor de 5 

Veloterra, Leandro Balardin estar presente, assim como Diretor de Motocross da FGM, 6 

Paulo Della Flora, realizando curso da FIM (Federação Internacional de Motociclismo) no 7 

Chile a convite da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e a viagem de 8 

negócios particulares do Diretor de Motovelocidade, Engenheiro Alexandre Sampaio, e 9 

pela necessidade de tomada de decisões a pauta segue: 1 – Nomeação: Arlete De 10 

Césaro, foi nomeada diretora financeira da FGM cabendo a mesma todas as atividades 11 

que envolvem controle financeiros e prestação de contas das mesmas. 2 -  Supercross: 12 

pelos motivos que seguem, sendo: 2.1. Regulamento impróprio e em desacordo com o 13 

estatuto da FGM, acidente grave com piloto ocorrido na 2ª etapa devido à proximidade 14 

de cerca à pista. Neste sentido, o Diretor de supercross, Sr. Dari Andolhe foi afastado da 15 

diretoria, conforme oficio 068/2008 de 18 de junho de 2008, enviado por Sedex/AR. 16 

Assumindo o cargo como diretor interino, o Engenheiro Alexandre Sampaio, responsável 17 

pela aprovação das pistas, cronometragem e supervisão geral das provas.  2.2 – Etapa 18 

Brasileiro de Supercross – a FGM, através da diretoria de Supercross e parceiria CBM, 19 

vai sediar uma etapa desta modalidade no Rio Grande do Sul, no mês de outubro ou 20 

novembro de 2008. 3 – Clubes Filiados – Conforme Assembléia Ordinária de vinte e 21 

oito de fevereiro, Ata 006/2008, os clubes com documentação e anuidade em atraso, 22 

foram comunicados por A.R. com 60 dias de prazo para regularização, sendo os que 23 

seguem não cumpriram o prazo e, neste sentido, foram desligados da entidade, sendo: 24 

Moto Clube Encruzilhadense, Associação Pelotense de Automobilismo, Moto Clube Três 25 

de Maio e Associação Muçunense de Motociclismo. O Moto Clube Santo Augusto obteve 26 

o prazo até 30 de julho (60 dias), pois a solicitação foi entregue pessoalmente no dia 30 27 

de maio, data que foi quitado a anuidade 2007. Taquari Moto Clube e Moto Clube Dom 28 

Pedrito cumpriram as solicitações realizadas. 4 – Novas Filiações – Foi deferido as 29 

seguintes filiações: Associação Moto Bagé Off-Road, Moto Clube Viraco de Horizontina, 30 

AGAF, Moto Clube Mosca Verde de Guaporé e Moto Clube Off-Road de Osório. A 31 

solicitação da Associação Caxiense de Velocross – Ascave, foi indeferida devido a 32 

existência de uma representatividade nesta cidade, ocasionado pela transferência da 33 

AGPE para Caxias do Sul. 5 – Prazos para regularizações financeiras 2008: Conforme 34 

estatuto o prazo da anuidade encerra no dia 31 de dezembro. Já o valor de inscrição 35 

deverá ser regularizado por aqueles clubes que ainda não o fizeram. 6- Documentação: 36 

Para os clubes filiados até a assembléia ordinária de 2008,  foi solicitado a atualização 37 
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