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ATA – 011/2008 1 

Aos cinco dias de novembro de dois mil e oito, reuniram-se na sede da Federação 2 

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

Presidente Lorena Herte de Moraes, Arlete De Césaro, diretora financeira nomeada, 4 

Alexandre Sampaio, diretor de Motovelocidade e Supermoto e diretor interino de 5 

Supercross da FGM para tratar da etapa da 4ª etapa de Supermoto Brasileiro que será 6 

realizado na Rio Grande do Sul, no dia 22 de novembro, com a promoção da Dunas1 – 7 

Definição da cidade que vai sediar a etapa:  A cidade escolhida pela Dunas foi Canoas 8 

onde a FGM não tem condições de dispor de todo o check list de prova: A cidade 9 

sugerida pela FGM, Venâncio Aires, para a realização da 2ª etapa, marcada para 04 de 10 

outubro, não foi aceita pela Dunas: Na cidade de Venâncio Aires o MOCVA, Moto Clube 11 

de Venâncio Aires, havia se responsabilizado por todo o check list:: 2 -  AMEC:  Com a 12 

escolha de Canoas, a AMEC, Associação dos Motociclistas e Esportes automores de 13 

Canoas, ficou com a responsabilidade de cumprir o check list e , neste sentido, a filiação 14 

desta entidade foi deferida, assim com a isenção do pagamento da inscrição no valor de 15 

um salário mínimo 3. Responsabilidades FGM:   Delegar a AMEC todos os ofícios 16 

referentes a etapa bem como as despesas com o check list, ficando a responsabilidade 17 

de dispor dos comissários e sinalizadores de prova aos cuidados da FGM::4. –  18 

Financeiro SX Brasileiro: A Dunas não vai repassar nenhum valor a FGM, nem 19 

participação em bilheteria conforme informações da CBM, Confederação Brasileira de 20 

Motociclismo, devido ao não atendimento global do check list proposto, ou seja, a 21 

indisponibilidade de máquinas e transporte de terra:.Nada a mais havendo a tratar 22 

encerrou-se esta ata que vai assinada pela Presidente Lorena Herte de Moraes  que 23 

secretariou esta reunião.  Bento Gonçalves, 5 de novembro de 2008.    24 

 25 

Lorena Herte de Moraes                                          26 


