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ATA – 013/2008 1 

Aos vinte e seis dias de dezembro de dois mil e oito, reuniram-se na sede da FGM, na 2 

Travessa Minas Gerais, 29, em Bento Gonçalves, o Diretor de Motocross da FGM, Paulo 3 

Della Flora, Jair da Costa, da Revoluttion, responsável pela cenografia do campeonato 4 

Gaúcho de Motocross, Arlete de Césaro, diretora nomeada da FGM e Lorena Herte de 5 

Moraes, presidente da FGM e Alexandre Sampaio, diretor de Motovelocidade, 6 

Supermoto  e Supercross da FGM .  1 – Valor de filiação CBM/FGM 2009:  Até o dia 31 7 

de janeiro/2008 o valor será de R$ 90,00 (noventa reais) a anuidade para pilotos, o 8 

mesmo valor de 2008, Após esta data e até 31 de março/2009, o valor será de: R$ 9 

120,00 (cento e vinte reais),  e a partir de 31 de março o valor passará  a ser de R$ 10 

150,00 (cento e cinqüenta reais). Para os pilotos que nunca foram filiados a CBM/FGM, o 11 

valor será de R$ 40,00 até 31 de janeiro/2008 e R$ 60,00 a partir desta data. Filiação 12 

55cc é isenta de pagamento e feminina será isenta para as pilotas que disputaram 13 

provas em 2008. 2 – Filiações diretamente com promotores: Mediante lista de 14 

remessa de filiações pelo promotor, os mesmos receberão R$ 10,00 por filiação a titulo 15 

de ressarcimento de serviços prestados na filiação para pilotos e R$ 5,00 por filiação 16 

para estreantes na CBM/FGM. Filiações incompletas não serão aceitas. As referidas 17 

carteiras de filiação serão entregues aos promotores para que encaminhem diretamente 18 

aos pilotos. 3- Calendário Campeonato Gaúcho de Motocross: Segundo o diretor de 19 

Motocross, várias cidades e clubes já solicitaram etapa em 2009. As sugestões: Maratá, 20 

Casca, Venâncio Aires, Igrejinha, Sananduva, Triunfo e Marau. Há cidades e clubes na 21 

lista de espera como Horizontina, Capitão, Farroupilha e Tapejara.  No regulamento 22 

estará previsto de seis (6) a 10 (dez) etapas. A etapa final está prevista para setembro  23 

quando vai ocorrer a entrega dos troféus de campeões. 4 – Valores de inscrições nas 24 

provas de Gaúcho de Motocross: O valor antecipado pela internet será de R$ 40,00 25 
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(quarenta reais) e no dia do evento R$ 50,00 (cinqüenta reais) para a primeira inscrição. 26 

A primeira reinscrição será de R$ 40,00(quarenta reais) e a segunda reinscrição ou mais, 27 

será R$ 30,00 (trinta reais). Categoria Feminina e Categoria 55cc são isentas. 5 -  28 

Equipe FGM nas provas: Só serão ressarcidas as despesas da equipe técnica e 29 

diretoria da FGM de quem for convocado.  6 – Orçamento do campeonato MX 2009: O 30 

valor de premiação será de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) que será 31 

redimensionado nas várias categorias. A cenografia será de R$ 4.000,00 (quatro mil 32 

reais), Alvará para clubes filiados será de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) e 33 

para não filiados o valor é de R$ 3.000,00 (três mil reais), incluindo a utilização dos 34 

transponders. Os troféus (média de 120 unidades) será R$ 3.000,00 (três mil reais). 35 

Sonorização e locução o valor total será de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 36 

Equipe Técnica e pista o valor será de R$ 3.000,00 (três mil reais). 7- Despesas e 37 

Compromissos da FGM: Com o valor arrecadado das inscrições será de 38 

responsabilidade da FGM o pagamento dos comissários desportivos de trabalho(Cachê,  39 

combustível, alimentação e hospedagem), previsto em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 40 

Fotógrafo 4 Fire o valor de R$ 200,00 (duzentos reais),mediante contrato, R$ 500,00 41 

(quinhentos reais) para a cobertura do site Mundocross/Rádio Pró Moto, R$ 2.000,00 42 

(dois mil reais) para Hardi (secretaria, inscrições, vistoria técnica e cronometragem 43 

incluindo colocação e retirada de transponders), divulgação e assessoria de imprensa. 44 

Valores calculados por etapa.  8 - Sul Brasileiro de Motocross:  Está previsto a 45 

realização na cidade de Santo Ângelo. 9 – Pré-calendário de MX : 8 de março, 1ª etapa 46 

em Maratá. A segunda etapa prevista para 29/03, em seguida, 05/04 a definir a cidade, 47 

além da data de 26/04. A próxima etapa, dia 10/05 em Venâncio Aires.  Dia 21 de junho, 48 

outra etapa, com cidade a definir. Data: 05/07 com  cidade a definir. Dia 09/08 e 30/08 49 

são datas reservadas para o gaúcho de Motocross. A data de 20/09 de setembro, ficou 50 

reservado para a final do gaúcho de MX. 10 – Pré-calendário SX: Abertura do SX, no 51 
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dia 04/10, sendo 18/10, 01/11, 15/11 e 06/12 datas reservadas para o Gaúcho de 52 

Supercross 2009. . 11 – Regulamento, categorias e Equipe Técnica SX:     A diretoria 53 

de Supercross vai elaborar o regulamento, categorias e orientação de equipe técnica 54 

como pré-requisitos para o promotor indicado realizar o campeonato gaúcho 2009. Para 55 

o gaúcho de Supercross será realizado uma reunião exclusiva desta modalidade 56 

atrelando a mesma os possíveis patrocinadores oficiais que a FGM venha a se 57 

comprometer. 12 – Valor de Alvará de SX: Conforme valores definidos no MX, foi 58 

estabelecido que o valor do Alvará será de 50% do MX , ou seja, de R$ 1.500,00 (hum 59 

mil e quinhentos reais) por prova e para clubes filiados R$ 1.000,00 (hum mil reais).13 – 60 

Categorias MX: Fica definido que a categoria MX3 e Over 40 no MX gaúcho, conforme o 61 

número de inscritos poderão largar juntas, com classificação separada, sendo que um 62 

mesmo piloto não poderá pontuar nas duas classes. As demais categorias serão 63 

avaliadas conforme alterações do regulamento da CBM de 2009. 14 – Regionais de MX: 64 

O Alvará das provas do Regional de Motocross será emitido boleto bancário em nome do 65 

promotor, com vencimento na quarta-feira da semana seguinte. Protesto 5 dias após o 66 

vencimento. Caso a prova seja cancelada, informar entre a segunda e terça-feira para o 67 

boleto ser cancelado. Todos os resultados das provas dos campeonatos regionais 68 

deverão ser enviados para a FGM até a segunda-feira após a prova, com nome completo 69 

e cidade. Pilotos não filiados não poderão constar no resultado das provas e, 70 

consequentemente, da classificação. Os regulamentos dos campeonatos regionais 71 

devem ser enviados para FGM, antes do início dos mesmos. O valor dos Alvarás dos 72 

Campeonatos Regionais de Motocross terão os valores de 2008 mantidos, ou seja, R$ 73 

500,00 (quinhentos reais) por prova e as datas devem ser reservadas com a secretaria 74 

da FGM sob supervisão do Diretor de Motocross, Paulo Della Flora.  Nada a mais 75 

havendo a tratar encerrou-se esta ata que vai assinada pela Presidente Lorena 76 
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Herte de Moraes que secretariou esta reunião.  Bento Gonçalves, 26 de dezembro 77 

de  2008.    78 

 79 

Lorena Herte de Moraes                                          80 


