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Aos vinte e um dias de janeiro de dois mil e nove, às 19 horas, reuniu-se a FGM, na sede  2 

situada na Travessa Minas Gerais, 29, em Bento Gonçalves, Cep: 95700-000, para 3 

reunião de Diretoria da FGM, com a Diretoria de Veloterra. Presente a Presidente Lorena 4 

Herte de Moraes, o Vice-presidente e Diretor de Veloterra Leandro Balardin, o Promotor 5 

Zanela, Promotor André Tramontini, Promotor Revoluttion, fotógrafo Emérson Cronhal 6 

“Foguinho”, Alexandre Sampaio, diretor de motovelocidade e de supercross, promotor 7 

Paulo Ribas, Comissário Hardi Hart, Karina e Carlos Limberguer da Cia Zanella de 8 

Eventos. Primeiro Assunto – Valor de Filiação 2009: Até 31 de janeiro o valor de R$ 9 

90,00 (o mesmo de 2008), após esta data R$ 120,00 até 31 de março e à partir desta 10 

data R$ 150,00 a anuidade CBM/FGM. Os promotores que intermediarem a filiação terão 11 

como ajuda de custo R$ 10,00 por filiação realizada pelos mesmos. Na categoria 12 

Espelinho o valor será de R$ 60,00. Prazo máximo para filiação do campeonato Gaúcho 13 

de Veloterra será a terceira etapa com direito aos pontos.  Segundo assunto: Alvarás: 14 

O valor dos campeonatos regionais, será fixado no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 15 

cinqüenta reais), mais os encargos bancários do boleto bancário e de correio. Se a prova 16 

for cancelada ou transferida o mesmo será suspenso e remarcado para a data seguinte 17 

agendada. O Alvará do campeonato Gaúcho de Veloterra será de R$ 1.000,00 (hum mil 18 

reais) para clube federado e R$ 1.200,00 (hum e duzentos reais) para não filiados. 19 

Terceiro Assunto: calendário 2009. 1° Etapa: 01 de março; 2° Etapa: 19 de abril : 3ª 20 

Etapa: 03 de maio; 4° Etapa: 07 de junho; 5° Etapa: 12 de julho; 6° Etapa: 16 de 21 

agosto; 7° Etapa: 06 de setembro; 8° Etapa: 11 de outubro; 9° Etapa: 08 de novembro;  22 

1° Reserva Técnica: 15 de novembro; 2° Reserva Técnica: 22 de novembro;. Permanece 23 

Leandro Balardin – Diretor da Modalidade e como Diretor de Provas e Promotor, o 24 

Roberto Miguel Limdemberger (Zanela). Quarto Assunto: Valor de inscrição de provas 25 

sugerido até R$ 40,00 no gaúcho de Veloterra e R$ 35,00 para os regionais e valor de 26 

seguro a mais, quando for utilizado. Quinto assunto – Regulamentos 2009: O diretor 27 

de veloterra sugeriu que nas categorias 230cc sejam multimarcas. Até o final de janeiro  28 

será publicado o regulamento do campeonato Gaúcho de Veloterra. A categoria 29 

Promocional somente em campeonatos regionais. A premiação do campeonato Gaúcho 30 

de Veloterra será aumentada. Será publicado no site da FGM os regulamentos dos 31 

regionais e foi sugerido a premiação em dinheiro para as categorias que pagam a 32 

inscrição. Na primeira inscrição o piloto vai assinar o compromisso que disputa 33 

campeonato oficial e não vai competir em provas clandestinas. Sexto assunto – Região 34 

dos promotores: O diretor de Veloterra manteve as regiões homologadas dos 35 

promotores, exceto a região Sul do Promotor Batata, devido a pendências.  Obs. A FGM, 36 

não é responsável pelos integrantes das empresas e/ou promotores prestadores de 37 

serviços nos eventos. Sétimo Assunto –Orçamento da estrutura e montagem da 38 

cenográfica do Campeonato Gaúcho de Veloterra 2008: O custo mínimo da estrutura 39 

do Veloterra, para cada etapa é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), podendo 40 

variar conforme distância das cidades. Nono Assunto – Gaúcho de Supercross: O 41 

valor de Alvará de Supercross gaúcho ficou estabelecido, em Ata de 13/2008 o valor 42 
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estipulado ficou em R$ 800,00 por etapa, e no caso de chuva e transferência o Alvará 43 

será isento. André Tramontini apresentou sugestões de datas...   Os troféus do 44 

campeonato gaúcho de supercross serão feitos por André Tramontini. A Presidente 45 

agradeceu a presença de todos. Nada a mais havendo a tratar encerrou-se a reunião, 46 

lavrando a presente ata que vai assinada pela Presidente Lorena Herte de Moraes que 47 

secretariou os trabalhos e segundo vice Presidente Leandro Balardin.  Bento Gonçalves, 48 

21 de janeiro de 2009. 49 
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