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ATA – 010/2008 1 

Aos vinte e três de dias do mês de setembro de dois mil e oito, reuniram-se na sede das 2 

Rodas Schock, na Avenida Rubem Bento Alves, em Caxias do Sul, para reunião da 3 

AGPE (Associação Gaúcha de Pilotos de Enduro) e diretores da FGM, das modalidades 4 

de Enduro Regularidade, FIM e Cross Country: Presentes:  a Presidente Lorena Herte de 5 

Moraes, Presidente AGPE, Marlon dos Santos, também diretor de Cross Country, 6 

Fabrício Michelin, diretor de Regularidade, Cliciano Rizzon, diretor de Enduro FIM, Miguel 7 

Arconti, coordenador de enduro FIM da FGM, Marcelo Guazelli, web da AGPE e FGM, 8 

Fabiano Rasador, tesoureiro AGPE e o piloto Gregório Caselani: A pauta segue:   1 – 9 

Equipamentos de Apuração de dados:  A Presidente apresentou os valores investidos 10 

nos Palms de apuração, que substituíram as calculadoras HP, alugadas pela FGM junto 11 

a AGPE: Como a modalidade de enduro teve créditos no ano, a exemplo dos anos 12 

anteriores, a proposta foi a FGM repassar este patrimônio para AGPE, já que a 13 

responsabilidade do enduro no RGS é desta entidade: Entretanto, a FGM não vai locar o 14 

equipamento nem a manutenção dos mesmos, ficando aos cuidados da AGPE: 2 -  15 

Trofeus Campeões 2008:  O modelo dos troféus 2008 foram apresentados pelo artista 16 

Paulo Dall Pizzol e após alguns detalhes de alterações sugeridos por Fabrício Michelin, 17 

foram aprovados:: 3. Regulamentos 2009 - Os mesmos serão desenvolvidos pelos 18 

diretores da modalidade, utilizando as informações pesquisadas juntos aos pilotos, no 19 

enduro regularidade bem como, as demais sugestões recebidas:4. –  Etapas 20 

Campeonatos 2009  – Foi sugerido para o Enduro FIM  a realização de copas regionais 21 

e menos etapas  do campeonato gaúcho: As etapas que apresentaram problemas serão 22 

reavaliadas pela diretoria da modalidade:   5 – Etapa Brasileiro de Regularidade :  23 

Conforme o diretor de regularidade, a organização do Enduro dos Pampas, solicitou a 24 

realização da etapa do Brasileiro e gaucho da modalidade: Como não há outra 25 

solicitação a mesma foi aceita e será encaminhada ao Diretor da modalidade da CBM, 26 

Sr: Paulo Mello:6 – AGPE e FGM: Ficou combinado uma reunião após o término do 27 

campeonato para avaliação entre as duas entidades se o controle geral de provas e 28 

Alvarás ficará aos cuidados da AGPE ou da FGM: Segundo a presidente da FGM,  o que 29 

for melhor para a modalidade para garantir a continuidade do excelente trabalho feito até 30 

o momento, será apoiado pela diretoria da FGM:.Nada a mais havendo a tratar 31 

encerrou-se esta ata que vai assinada pela Presidente Lorena Herte de Moraes  que 32 

secretariou esta reunião.  Caxias do Sul, 23 de setembro de 2008.    33 

 34 

Lorena Herte de Moraes                                          35 


