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Aos sete dias de fevereiro de dois mil e oito, às 18 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 Batata Eventos, Diretor técnico da FGM, 6 

Elmar Becker, Promotor Pablo Racing, Promotor Revoluttion, representantes de Clubes 7 

na Zona Sul e outros conforme ata de presenças. Deu-se início aos trabalhos acerca da 8 

modalidade de Veloterra. Primeiro Assunto – Calendário Gaúcho de Veloterra de 9 

2008: Foi entregue as datas do campeonato gaúcho de Veloterra que ficam assim 10 

estabelecidas: 1° Etapa: 02 de março; 2° Etapa: 23 de março; 3° Etapa: 4 de maio; 4° 11 

Etapa: 22 de junho; 5° Etapa: 13 de julho; 6° Etapa: 24 de agosto; 7° Etapa: 21 de 12 

setembro; 8° Etapa: 12 de outubro; 9° Etapa: 26 de outubro; 1° Reserva Técnica: 2 de 13 

novembro; 2° Reserva Técnica: 9 de novembro; 3° Reserva Técnica: 23 de novembro. 14 

Permanece Leandro Balardin – Diretor da Modalidade e como Diretor de Provas e 15 

Promotor, o Roberto Miguel Limberger (Zanela). Segundo assunto – Alvará: Será 16 

mantido o valor de um salário mínimo nacional, fixado no valor de R$408,00 17 

(quatrocentos e oito reais), mais os encargos bancários do boleto bancário e de correio. 18 

Se a prova for cancelada ou transferida o mesmo será suspenso e remarcado para a 19 

data seguinte agendada. Terceiro assunto – Valores de Inscrições: Ficou sugerido o 20 

valor máximo de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Quarto assunto – Filiações 2008: O 21 

prazo para filiações e pontuação de campeonatos será o dia 05 de maio. Valor de R$ 22 

90,00 (noventa reais) ou R$ 40,00 (estreantes). André Tramontini solicitou o valor de 23 

filiação de R$ 50,00 (cinqüenta reais) somente para a categoria espelhinho. Quinto 24 

assunto – Regulamentos 2008: O diretor de veloterra sugeriu que nas categorias 25 

nacionais, houvesse igualdade nos regulamentos para que os pilotos possam utilizar a 26 

mesma moto. A moto DRZ 400 Suzuki é considerada importada para os regulamentos.  27 

Até o dia 17 de fevereiro de 2008 será publicado o regulamento do campeonato Gaúcho 28 

de Veloterra. A categoria Promocional não terá mais no gaúcho. Será publicado no site 29 

da FGM os regulamentos dos regionais e foi sugerido a premiação em dinheiro para as 30 

categorias que pagam a inscrição. Na primeira inscrição o piloto vai assinar o 31 

compromisso que disputa campeonato oficial e não vai competir em provas clandestinas. 32 

Sexto assunto – Região dos promotores: O diretor de Veloterra manteve as regiões 33 

homologadas dos promotores e salientou que a FGM está aberta a negociações desde 34 

que, seja, entre promotores e clubes interessados. Fica obrigatório aos prestadores de 35 

serviços nas etapas do gaúcho de veloterra a apresentação de recibo padrão emitido 36 

pelo mesmo para efeitos comprobatórios da entidade. Obs. A FGM, não é responsável 37 

pelos integrantes das empresas e/ou promotores prestadores de serviços nos eventos. 38 

Sétimo Assunto – Retorno de uma prova do gaúcho de Veloterra na Região Norte 39 

do Estado: O promotor Jair Revoluttion sugeriu mais uma prova no região Norte.  Oitavo 40 

Assunto – Orçamento da estrutura e montagem da cenográfica do Campeonato 41 

Gaúcho de Veloterra 2008: O custo mínimo da estrutura do Veloterra, para cada etapa 42 
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é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), podendo variar conforme distância das 43 

cidades. Nono Assunto - Supercross, Regional Planalto Missões de Supercross: O 44 

diretor de Supercross da FGM, Dari Andolhe, tomou a palavra a respeito de uma copa 45 

regional de supercross para incentivar a modalidade. Foi criado um grupo de pilotos 46 

interessados em divulgar o esporte. Foi, criado, a Copa Planalto Missões com inscrição a 47 

R$ 10,00 (dez reais) e o organização da prova estará comprometida em repassar R$ 48 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para o grupo de pilotos a título de filiações na 49 

FGM. A taxa das quatro primeiras etapas será subsidiado em R$ 200,00 (duzentos 50 

reais), a partir das quarta etapa o valor será R$ 400,00 (quatrocentos reais) e caso 51 

necessário reavaliada a situação. As datas para esta copa não podem conflitar com os 52 

regionais do Paulo Ribas e JB competições. A parte técnica fica por conta do comissário 53 

da CBM/FGM Hard Hart e sua equipe. Décimo Assunto: Gaúcho de Supercross. André 54 

Tramontini solicitou a data para a abertura juntamente com Marau. O valor de Alvará de 55 

supercross gaúcho ficou estabelecido em 2 salários mínimos nacionais, no entanto um 56 

salário mínimo será deduzido como desconto para que o promotor providência a 57 

premiação do campeonato. Ficando assim o valor de R$400,00 (quatrocentos reais). Os 58 

troféus do campeonato gaúcho de supercross serão feitos por André Tramontini. Décimo 59 

Primeiro Assunto: Gaúcho de Veloterra – Fica definido o Alvará de dois salários 60 

mínimos nacionais no valor de R$408,00 (quatrocentos e oito reais) cada salário 61 

mínimos, no total de R$816,00 (oitocentos e dezesseis reais) mais os encargos 62 

bancários do boleto bancário e de correio. Se a prova for cancelada ou transferida o 63 

mesmo (boleto) será suspenso e remarcado para a data seguinte agendada. Os valores 64 

permitidos para INSCRIÇÕES de pilotos e re-inscrição fica estabelecido até o valor 65 

máximo de R$35,00 (trinta e cinco reais). O Regulamento do Gaúcho será homologado 66 

até o dia 17 de fevereiro de 2008. O Calendário já está pré-estabelecido conforme as 67 

datas citadas no primeiro assunto. A Presidente agradeceu a presença de todos. Nada a 68 

mais havendo a tratar encerrou-se a reunião, lavrando a presente ata que vai assinada 69 

pela Presidente Lorena Herte de Moraes que secretariou os trabalhos e segundo vice 70 

Presidente Leandro Balardin.  Bento Gonçalves, 07 de fevereiro de 2008. 71 
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