Ata da Reunião da Diretoria do Veteran Car Clube de Joinville.

No dia 10 de agosto, as 19:30 horas, reuniu-se nas dependências da Pizzaria Galpão
das Pizzas, a Diretoria do Veteran Car Clube de Joinville, gestão 2015/2016.
Estiveram presentes:
Sr. Valmor (Presidente), Sergio, Marcelo Larsen, Wilson Garcia, Max, Marcio Paul, Rodrigo e
Gilmar Gonçalves.
Assuntos tratados:
1 – Exposição de Carros Antigos no Giassi Sul, dias 22 e 23 de agosto, Pendencias e definições:
1.1 – Vai ser convidada uma empresa para patrocinar o evento e ajudar nas despesas
do evento. (impressão de banners, etc...) Rodrigo e Marcio devem visitar a Concessionária VW,
Vox na quinta-feira 14/08, para negociar o patrocínio.
1.2 – Vai ser montada uma tenda/deck como área de convivência para os
participantes. Responsável: Valmor delegou a atividade para o sócio Romeu Bublitz.;
1.3 – O evento será uma exposição dos carros dos sócios do clube e eventuais
convidados.
1.4 – Valmor entregou uma lista de sócios para que cada membro da diretoria entre
em contato e faça a convocação para participar do evento. Responsável: Todos os presentes.
1.5 – Comprar fitas e levar os postes e cones de demarcação para o Giassi.
Responsável: Sergio.
1.6 – Serão voluntários para receber e organizar o estacionamento dos sócios na sextafeira 21/08: Wilson, Sergio, Fernando, Tota, Marcio e outros a convidar no dia 12/08/2015.
1.7 – Não serão reservadas vagas no estacionamento do Giassi para os sócios do clube
que forem ao evento com seus carros modernos.
2 - O VCJ foi convidado para participar da feira mensal na Estação da Memória, no dia
15/08/2015. O Marcio irá enviar email aos sócios convidando quem quiser participar. E ainda
fará convite pessoalmente no dia 11/08/2015 no Mercado Municipal.
3 – Novos sócios: Valmor apresentou o pedido de associação do Sr. Jaime King Chin, indicado
pelo sócio Marcos Heinzle. Não houveram objeções e o pedido de associação foi aprovado.
4 – Pedidos de Placa Preta: Valmor apresentou os pedidos de vistoria para obtenção de placas
pretas de dois veículos: Kombi 1974 do Sr. Lucas Marcus e DKW 1964 do Sr. Paulo Mattevi.

Gilmar irá entrar em contato como os solicitantes e fará o agendamento, respeitando a ordem
de solicitação.
5 – Frequência das reuniões da Diretoria: É consenso entre os membros da Diretoria que as
reuniões vão acontecer quinzenalmente, as segundas-feiras. Porém, poderão ser convocadas
reuniões extraordinárias para discutir assuntos importantes.
6 – Envio de atas por email para a Diretoria: As atas continuarão a ser enviadas por email para
os membros da Diretoria, com o prazo de 3 dias para comentários. Após esse prazo, serão
enviadas para os demais associados.

Sem mais assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada.

