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

No dia 23 de novembro, 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), Marcio, Rodrigo, Sergio, Nilton, Gilmar, Gilceo, Marcelo, Edson, Ednar
e Wilson.
Assuntos tratados:
1

– Participação do VCJ na Festa das Flores: O Sr. Valmor iniciou a reunião comentando
sobre a participação do clube na festa. Comentou que mesmo com a ocorrência de alguns
pontos negativos, foi a favor da participação do clube e essa participação foi decisão
acertada.
Alguns participantes se pronunciaram também comentando pontos positivos e
negativos do evento. Ao final foi consenso que o evento teve ótimos resultados, como por
exemplo, o grande fluxo de visitantes em todos os dias da festa.

2

– Almoço de encerramento: O evento acontece no dia 06/12, no Salão Social da Sociedade
Glória. Como acontecem todos os anos, os associados com mensalidades em dia terão
direito a dois convites para o almoço pagos pelo clube. O salão será aberto para os
convidados a partir das 10:00 horas. Alguns pontos que precisam ser providenciados:
Brindes para os associados presentes: Definido que serão calendários;
Decoração das mesas: Valmor vai verificar melhor opção;

Convidados especiais: A diretoria decidiu enviar convites para personalidades que
contribuíram com o VCJ em 2015. Exemplos: Comando da PRF e PM, autoridades da Prefeitura,
FBVA, etc...
Sobre as despesas com bebidas: Refrigerantes e agua estão incluídos no convite. Já as
bebidas alcoólicas devem ser pagos por quem consumir.
3

– Adesão do VCJ a Federação Brasileira de Veículos Antigos: Haverá uma reunião em Itajaí
no próximo dia 05/12, onde será oficializada a adesão do VCJ a FBVA. O sr. Valmor
convidou os diretores a participar dessa reunião.
Estarão presentes no dia: Gilceo, Edson, Rodrigo, Wilson, Marcio, sergio, Gilmar, Nilton e
Cassiano.
A reunião vai acontecer as 09:00 horas, na Rua do Tatu número 147. Bairro Itaipava, Itajaí,
SC.
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– Sócios inadimplentes: O Sr. Valmor comentou que sete sócios continuam inadimplentes
e sem interesse em continuar associados ao clube. A decisão de todos os diretores
presentes é de proceder o desligamento desses sócios.
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– Mensalidades: O Sr. Valmor comentou que após a implantação do sistema de cobranças
por boleto a inadimplência diminuiu muito. Até o momento apenas 4 associados estão
com mensalidades atrasadas e expectativa é de que todos coloquem seus débitos em dia.
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– Solicitação de vistoria para placas pretas: A decisão da diretoria é aguardar as
informações que o clube vai receber na reunião com a FBVA no dia 05/12 em Itajaí.
Somente após a reunião é que novas vistorias vão ser agendadas.

O Sr. Valmor lembrou a todos os presentes que vistorias só podem ser agendadas após
apresentação do pedido por escrito do solicitante em reunião de diretoria e após discussão do
assunto no grupo.
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– Novos sócios: Foi apresentado o pedido de associação do Sr. Sergio Pereira Gomes,
proprietário do veículo Chevette 1985. O pedido foi aprovado por todos.
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– Calendário 2016: Marcio apresentou o status da confecção dos calendários: Estão sendo
confeccionados na Gráfica Ipiranga e devem estar prontos até 31/11. Poderá ocorrer um
pequeno atraso, mas esse será esclarecido aos envolvidos oportunamente.
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– Encontro mensal: O próximo ocorre no dia 12/12, no pátio do Museu de Arte de Joinville,
a partir das 13:00 horas. Todos os sócios são convidados!

10 – Prestação de contas dos calendários: Foram vendidas 5000 unidades. Sr. Valmor
comentou que maiores detalhes sobre a ação serão explicados detalhadamente assim que
tudo estiver concluído.

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

