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ATA – 012/2008 1 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e oito, reuniram-se no Restaurante 2 

Gianella, em Caxias do Sul, na Av. Perimetral para reunião da AGPE (Associação 3 

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

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

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

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

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

Rasador, tesoureiro AGPE, Deivson Zan, presidente do Trail Clube Parceiros da Lama, 9 

Roberto Kaspary, tesoureiro AGPE, piloto Cèsar de Oliveira e Rodrigo Posser. A pauta 10 

segue:  1 – Equipamentos de Apuração de dados:  Segundo relatórios financeiros 11 

apresentandos pela FGM, o investimento em equipamentos de apuração foi pago pelas 12 

modalidades de enduro FIM, Regularidade e Cross Country, portanto, sendo patrimônio 13 

da modalidade, ora repassado a AGPE, que será responsável pela administração 14 

financeira e técnica do regularidade, FIM e Cross Country em 2009.: 2 - AGPE:   Em 15 

2009, a FGM delega a AGPE todas as receitas e despesas referente as modalidades 16 

citadas. 3. Repasse dos valores para a FGM: Será repassado mensalmente, a FGM, o 17 

valor de 20% (Vinte por cento) do valor de alvará das etapas dos Campeonatos Gaúchos 18 

a título de homologação do campeonato. Ficando aos cuidados da AGPE a entrega dos 19 

troféus de campeões, manutenção do Site AGPE e despesas dos diretores das 20 

modalidades.4.  – Patrocínios: Os valores arrecadados em patrocínios para o enduro 21 

serão creditados a AGPE e o contrato serão assinados entre AGPE e responsabilidades 22 

também ficam aos cuidados dos mesmos.   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, o que foi aceito e 25 



 
Federação Gaúcha de Motociclismo 

Rio Grande do Sul - RS 

 

encaminhado para o Diretor da modalidade da CBM, Sr: Paulo Mello:6 – AGPE e FGM: 26 

Ficou combinado que as reuniões a respeito de calendários e regulamentos serão feitos 27 

pela AGPE e publicados no site da AGPE, com link no site FGM. A anuidade AGPE junto 28 

a FGM está isenta em 2009 a título da parceria com a entidade. Nada a mais havendo a 29 

tratar encerrou-se esta ata que vai assinada pela Presidente Lorena Herte de 30 

Moraes  que secretariou esta reunião.  Caxias do Sul, 16 de dezembro de 2008.    31 

 32 

Lorena Herte de Moraes                                          33 


