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

No dia 24 de agosto, as 19:30 horas, reuniu-se nas dependências da Sociedade
Esportiva e Recreativa Glória, a Diretoria do Veteran Car Clube de Joinville, gestão 2015/2016.
Estiveram presentes:
Sr. Valmor (Presidente), Marcelo Larsen (Secretário), Sergio, Wilson Garcia, Rodrigo, Gilmar,
Gilceo, José Carlos, Nilton, Ednar, Cassiano, Jairo, Renato,
Assuntos tratados:
1 – Exposição de Carros Antigos no Giassi Sul, dias 22 e 23 de agosto:
1.1 – O diretor Wilson Garcia leu o agradecimento enviado pelo gerente do Giassi, Sr.
Paulo Rocha. Na correspondência o Sr. Paulo parabeniza os membros do clube
pelo belo evento e agradece a presença de todos. A mesma correspondência foi
enviada ao proprietário da rede de supermercados, Sr. Jalmor.
1.2 – O presidente, Sr. Valmor solicitou ao Sr. Wilson que escreva uma carta em nome
do VCJ, que será encaminhada ao Sr. Paulo do Giassi. Na correspondência, o VCJ
vai agradecer a parabenizar os parceiros do Giassi pela realização do evento.
1.3 – Em seguida, o presidente solicitou aos presentes que fizessem comentários,
positivos ou negativos sobre o evento. Surgiram várias propostas de melhoria para
próximos eventos. A principal proposta é de que no próximo evento o VCJ faça
uma parceria com uma entidade beneficente para arrecadar doações.
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– Rali de Regularidade: Valmor lembrou que a data proposta para o evento é 27/09/2015.
Marcelo Larsen irá iniciar os preparativos para o evento.
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- O VCJ foi convidado para participar do desfile da Semana da Pátria, que ocorrerá no
bairro Costa e Silva no dia 02/09/2015. O Sr. Sergio irá consultar e convidar os sócios que
tem disponibilidade e desejo de participar.
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– Novos sócios: O presidente, Sr. Valmor apresentou o pedido de associação de dois novos
sócios:
4.1 - Sr. José Henrique Diniz Martins e Sr. Marcelo Henrique Muller. Não houveram
objeções e o pedido de associação de ambos foi aprovado.
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– Pedidos de Placa Preta: Existem dois pedidos de vistoria para placas pretas. O Sr. Gilmar
Gonçalves irá entrar em contato com os solicitantes para agendar as vistorias, sempre
respeitando a ordem de solicitação.
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– Acervo do VCJ: Sr. Valmor comentou que é preciso dar destino ao acervo do clube que se
encontra na casa do sr. Eugenio (in memorian). Gilmar e Rodrigo vão ao local fazer um
inventário do patrimônio, para depois definir o que fazer com o material.
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– Eventos: O VCJ foi convidado para expor carros na Concessionária Vox, no sábado dia
29/08/2015. Os srs. Rodrigo e Valmor vão consultar e convidar os sócios que tem
disponibilidade e desejo de participar.
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– Proposta de filiação do Veteran a Federação Brasileira de Veículos Antigos, FBVA: O Sr.
Rodrigo explicou sobre o convite que o VCJ recebeu para fazer parte da Federação
Brasileira de Veículos Antigos. (FBVA) O assunto foi discutido entre os presentes e que se
pronunciaram em seguida:
O Sr. José Carlos comentou que o assunto deve ser discutido em assembleia com todos os
sócios.
O Sr. Gilceo sugeriu que podemos convocar os diretores da FBVA para vir a Joinville
apresentar um projeto e as vantagens de filiação.
Em vista desses comentários, o Sr. Gilmar se comprometeu a entrar em contato com a
direção da FBVA e propor uma visita a Joinville, para uma reunião com a diretoria do VCJ.
Mais tarde, o assunto deverá ser discutido e votado em assembleia.
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– Reuniões da Diretoria do VCJ: A próxima reunião será no dia 14/09/2015, na Sociedade
Esportiva e Recreativa Glória.

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

