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Membros da Diretoria FBVA – Participantes
DIRETORES EXECUTIVOS
Roberto Suga – Chevrolet Clube do Brasil de Carros Antigos
Presidente
robertosuga@hotmail.com
Adolpho Sérgio Ramos Massa – Alfa Romeo Clube do Brasil
Vice Presidente Administrativo
smassa@terra.com.br
Altair Manoel – VCC Florianópolis
Vice Presidente Financeiro
altairmanoel@hotmail.com
Fernando Antonio Marques – VCCB – Brasília
Vice Presidente Jurídico
fernandomarques@terra.com.br
Otávio Pinto de Carvalho – Instituto Cultural VCCB – Minas Gerais
Vice Presidente Técnico
otaviocarvalho@uai.com.br
Claudio Romi Zanaga – MG Clube do Brasil
Diretor Assuntos Internacionais
crz@auto4.com.br
Derec de Almeida Jorgetti – Galaxie Clube do Brasil
Diretor de Relações Institucionais
derec@galaxieclube.com.br
Leandro Mazzoccato – VCC dos Vinhedos
Diretor Esportivo
leandro@madem.com.br
Paulo Mostardeiro Werberich – VCCB – Brasília
Diretor Técnico
paulo.mostardeiro@uol.com.br
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DIRETORES REGIONAIS
Antonio Affonso Lima da Fontoura (Schaw) – Mercedes Benz Clube Caxias do Sul
Diretor Adjunto - Rio Grande do Sul – Serra Gaúcha
schaw333@gmail.com
Evandro Scholles – VCC Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul - Região Metropolitana e Sul do Estado (Novo Hamburgo/Porto Alegre/Rio Grande) evandroscholles@gmail.com
Leonardo Simonato – Confraria do Carro Antigo de Carazinho
Rio Grande do Sul – Região Centro / Norte / Oeste do Estado
leonardosimonato@terra.com.br
Jefferson Pereira – VCC Balneário Camboriú e Itajaí
Santa Catarina - Vale do Itajaí e Norte do Estado
jefferson.pereira@fortelogistica.com.br
Roberto Carvalho Provenzano – VCC Lages
Santa Catarina - Região Metropolitana de Florianópolis, Interior e Sul do Estado
rparq@hotmail.com
Roberto Biesemeyer – VCCB – Paraná
Paraná - Região Metropolitana de Curitiba, Litoral e Ponta Grossa
robertojockey@gmail.com
Dirceu Pereira Junior – Clube de Veículos Antigos de Piracicaba
SP – Campinas
dpereira@dglnet.com.br
João Antonio Rechtenwald – Clube de Automóveis Antigos de Santos
SP - Litoral
ferrugem2007@gmail.com
José Eduardo Paravani Faillage – AVAB – Associação Veículos Antigos Botucatu
SP – Ribeirão Preto
eduardo_faillage@yahoo.com.br
José Paulo Parra – Auto Mogiana Clube de Veículos Antigos e Especiais de Ribeirão Preto
Diretor Adjunto – SP – Ribeirão Preto
parralima@hotmail.com
Luiz Gustavo Monteiro Cabett – Chrysler Clube do Brasil
SP - Vale do Paraíba
gus_cabett@ig.com.br
Osmar Beteghelli Filho – Clube de Autos Antigos de Araras
Diretor Adjunto – SP - Campinas
beteghelli@ig.com.br
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Pedro Luiz Bergaro – Chevrolet Clube do Brasil de Carros Antigos
Grande São Paulo
pl.bergaro@gmail.com
Ronay de Andrade Pereira – CVAGO - Clube do Veículo Antigo de Goiás
Centro Oeste
ronay@liderar.com.br
Caio Mário Baptista Pereira – CAARR – Clube de Autos Antigos Rota Real
Minas Gerais III – Alto Paraopeba e Zona da Mata
eletrofogoes@ig.com.br
Márcio Matsumori – Clube do Automóvel Antigo de Poços de Caldas
Minas Gerais IV – Sul
baraoveiculos8@htomail.com
Geronço Jorge Bragança – VCC de Vitória – ES
Região Norte Fluminense/Região dos Lagos e Estado do Espírito Santo
gjbraganca@gmail.com
Gustavo Carneiro Tostes – VCCB – Rio de Janeiro
Região Metropolitana do RJ
gtostes.atm@gmail.com
Joel Seixas – Volks Clube de Teresópolis – RJ
Região Serrana e Sul Fluminense
j.seixas.vct@gmail.com
Gustavo Linhares Beuttenmuller Neto – VCCB - Ceará
Norte Nordeste I – MA/PI/CE/RN/PB/PE
cartoriojoaodedeus@yahoo.com.br
Jorge da Rocha Cirne Filho – VCC da Bahia
Nordeste II – AL/SE/BA
jcirnef@gmail.com

MEMBROS CONSELHO FISCAL
Andrés Raimundo Federico Pesserl – VCC - Criciúma
andres.pesserl@omnes.com.br
Antonio Carlos Lopes – Chevrolet Clube do Brasil de Carros Antigos
antoniocarlos@asscont.com.br
José Fernando de Miranda Costa – Clube de Automóveis Antigos de Pernambuco
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fmiranda@afonte.com.br
Paulo Tadeu Brudzinski – VCCB – Paraná
paulotad@hotmail.com

MEMBROS CONSELHO CONSULTIVO
Caetano Carmignani - Clube de Veículos Antigos de Piracicaba
caecarmignani@gmail.com
José Cândido Muricy Neto – VCCB – RJ
muricy@ism.com.br
José Ednúbio Braga Vasconcelos – VCCB – Ceará
ednubio@vasconceloslogistica.com.br
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Abertura dos Trabalhos

São Paulo, 27 de Novembro de 2014.
A abertura do II Workshop Nacional da FBVA na cidade de São Paulo, foi realizada
com a presença da Diretoria eleita para o período 2014/2016 e dos Excelentíssimos
Senhores Deputados Federal Antônio Goulart e Estadual Itamar Borges, para uma
platéia de mais de 130 participantes. Também tivemos a ilustre presença, do
Presidente do DETRAN do Estado de São Paulo, Dr. Daniel Annenberg.
Os trabalhos foram abertos, dando ciência aos presentes, que o primeiro Workshop da
FBVA aconteceu em 29 de Novembro de 2005 nesse mesmo local, por iniciativa do
então Presidente da FBVA, Dr. José Aurélio Affonso Filho, visionário que soube
realizar tal evento para dar conhecimento da evolução do antigomobilismo no Brasil e
à FBVA neste contexto, de normatizar as atividades da nossa entidade maior junto aos
seus clubes federados.
O Presidente da FBVA, Dr. Roberto Suga, por meio de apresentação em Power Point,
ilustrou a história, as conquistas e a abrangência da FBVA no contexto nacional e
internacional do antigomobilismo, nos termos abaixo expostos:
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Autorité National FIVA
ANF

FBVA
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VEÍCULOS ANTIGOS

FBVA
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VEÍCULOS ANTIGOS
¢
¢

Histórico
A Federação Brasileira de Veículos Antigos, entidade cultural
sem fins lucrativos, foi fundada em 1987, no Dia do Trabalho (1º
de Maio), por um grupo de visionários que buscaram uma
organização,
que
pudesse
representar
os
interesses
do
colecionadores e antigomobilistas junto aos órgãos públicos, bem
como
organizar
a
demanda
de
um
numero
crescente
de
interessados por veículos antigos.

Crédito: Arquivo FBVA

FBVA
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VEÍCULOS ANTIGOS
¢
¢

¢

Conquistas
Por intermédio da Resolução nº
56/98 do CONTRAN, a FBVA
conseguiu a maior conquista para
os colecionadores, apaixonados e
entusiastas
da preservação do
automóvel antigo e sua história: a
Placa
Preta.
Esta,
veio
a
diferenciar os veículos preservados
e originais, dos demais da frota
brasileira.
São mais de 17.000
veículos credenciados com o
Certificado de Originalidade (Placa Preta) no país,
sendo motocicletas, caminhões, veículos comerciais
e automóveis, que contribuem para a história do
nosso país.
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FBVA
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VEÍCULOS ANTIGOS
¢

¢

Desde de 2001, fazemos parte da FIVA – Federation
Internationale Vehicules Anciens, órgão Maximo
internacional do antigomobilismo.
Somos
ainda,
Autoridade
Nacional
FIVA,
autorizado pela mesma
a representá-la em nosso
país.

FBVA
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VEÍCULOS ANTIGOS
¢

¢

Como
outra grande conquista
da
FBVA,
podemos
citar
o
trabalho
realizado
junto
ao
Ministério
do
Desenvolvimento, por intermédio de
Portaria 370 do MICT, de 1994, que
passou a autorizar a importação de
autos antigos, desde que com 30 anos
ou mais de fabricação e para fins
culturais e de coleção.

Mais de 4.000 veículos já foram beneficiados
com esta Portaria, incrementando o acervo
de autos antigos no Brasil.

FBVA
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VEÍCULOS ANTIGOS
Indicadores do Setor
Atualmente, são mais de 135 clubes membros da FBVA.
¢ Mais de 400 clubes, agremiações, confrarias e grupos, voltados
para o antigomobilismo.
¢ Mais
de
150.000
colecionadores
com
interesse
pela
preservação de nossa história, através dos veículos antigos.
¢ São realizados anualmente, mais de 800 eventos, encontros,
reuniões e feiras voltados para veículos antigos.
¢ Público interessado no segmento: mais de 1 Milhão de pessoas.
¢ Os eventos Master Regionais da FBVA,
tem uma média de público acima de 300.000 visitantes.
¢

¢
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FBVA
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VEÍCULOS ANTIGOS
¢

¢

¢

Mercado
O segmento movimenta mais de R$200 milhões anuais, com
compra e venda, peças e serviços para manutenção,
preservação e restauração de veículos antigos.
A procura por mão de obra especializada, movimenta a
oferta por cursos com foco exclusivo na restauração de
veículos antigos. Em 2014, tivemos a formação de 200
profissionais em cursos específicos do segmento.

Crédito: Assoc. Clube do Carro Antigo do Brasil

FBVA
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VEÍCULOS ANTIGOS

¢
¢

Responsabilidade Social
A Federação Brasileira de Veículos Antigos, tem um
Fundo
de Solidariedade para oferecer Bolsa de
Estudos para jovens fragilizados na sociedade, para a
profissionalização, na arte da restauração de veículos
antigos.

FBVA
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VEÍCULOS ANTIGOS

Mapa de localização de
Clubes Membros FBVA
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FBVA
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VEÍCULOS ANTIGOS

¢

Compromisso da FBVA
Nosso
compromisso
é
ser
uma
entidade
agregadora dos entusiastas do antigomobilismo,
fomentando,
coordenando,
organizando
e
representando os interesses do setor junto aos
órgãos
públicos
e
entidades
internacionais
voltadas aos veículos antigos.

FBVA
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VEÍCULOS ANTIGOS
¢

Missão FBVA

¢

“Desenvolver no presente, a história
dos veículos do passado.”

Autorité National FIVA
ANF
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Conforme programa definido e divulgado anteriormente, junto a toda
comunidade antigomobilista do Brasil, foram constituídas 08 Comissões de
trabalho a saber:
1 - Comissão de Placa Preta: revisão da planilha de avaliação, dos itens impeditivos
(rodas, encostos de cabeça, acessórios de época etc.), atualização dos formulários,
procedimentos e manual de avaliação. Emissão do Certificado de Originalidade (CO)
para veículos fora-de-série (Dacon, SR, Avalone, Engerauto etc.), buggies, réplicas,
protótipos, “recreation cars”, veículos transformados para conversíveis (Opala, Del
Rey, Corcel II, Mercedes-Benz Charuto etc.), up-grades de modelos (Maverick Super
Luxo para GT, Mustangs, Opalas SS, Chevrolet 150-210 para Belair, Chevrolet Belairs
para Impalas etc.). Mecanismos para coibir irregularidades. O papel do Diretor
Regional junto aos órgãos de transito da sua jurisdição como orientador e
denunciante.
2 - Comissão de Importação de Veículos de Coleção e Peças de Reposição
(Novas ou Usadas): proibição de importação de veículos comerciais, caminhões,
caminhonetes, bombeiros, trailers e impedimento no licenciamento de veículos com
volante do lado direito; análise das etapas dos processos de importação, seus atores
envolvidos e seus gargalos. O direito de importar peças de reposição usadas ou não
para veículos de coleção e também nas bagagens de mão em viagens ao exterior.
Carteira do Antigomobilista como identificação de colecionador.
3 - Implantação de tecnologia aplicada aos Clubes de Antigomobilismo e à
FBVA: website, gestão, loja virtual, boleto eletrônico de cobranças, solicitação dos
associados e envio/recebimento dos processos de Placa Preta e Importação para a
FBVA e para o DENATRAN; Cadastro Nacional de Veículos Antigos. As ferramentas
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eletrônicas de comunicação como otimização de recursos financeiros
(Skype,Viber, Whatsapp etc.).
4 - Comissão de Eventos e Exposições: atualização da Cartilha de Eventos e
Exposições e dos critérios de premiação; Concursos de Elegância, seus critérios e
apoio de juízes FIVA; intercâmbio de informações de calendário de atividades com
entidades de outros países e sua divulgação no Brasil; eventos e atividades
filantrópicas realizadas pelos clubes federados e o papel da FBVA como apoiador e
divulgador de todos os eventos. Premiação da Oficina de Restauração do Ano – FBVA
(avaliação

e

credenciamento

das

oficinas

de

restauração).

A

Carteira

do

Antigomobilista e seus benefícios em eventos.
5 - Comissão de Atividades Dinâmicas e Esportivas: atualização da Cartilha de
Raids, campeonatos nacional e regionais, critérios técnicos das provas e de
premiação; o papel da FBVA como apoiador e divulgador. A parceria com a
Confederação Brasileira de Automobilismo - CBA. O Campeonato Brasileiro de
Regularidade - CBR e os campeonatos estaduais. O website do CBR. Divulgar
eventos mundiais no website da FBVA. Exigência da Carteira do Antigomobilista
(piloto amador). II Rallye Sulamericano. O passaporte FIVA em provas internacionais.
6 - Comissão de Planejamento Estratégico e Orçamentário: como sugestão para a
FBVA, o planejamento estratégico da FIVA (Cultura, Abertura e Profissionalismo) esta
enfatizando o antigomobilismo como atividade cultural, abertura de filiações, além de
clubes e associações (museus, importadores, despachantes, oficinas de restaurações,
seguradoras, empresas de leiloes, comerciantes de pecas de reposição, montadoras
etc.) e profissionalização da gestão com auditoria independente e reestruturação
administrativa; a estrutura administrativa da FBVA e seu organograma; mudança da
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sede da FBVA para São Paulo; cartilha de atribuições de cada cargo da
diretoria da FBVA; manual de governança corporativa; plano de atividades
da FBVA para os próximos 5 anos; analise das receitas e despesas;
identificação das necessidades prioritárias; elencar novas atividades=novas receitas;
distribuição

dos

recursos

versus

atividades/prioridades;

investimentos

na

modernização administrativa e aquisição/comodato de sede própria.
7 - Comissão de Veículos Antigos Modificados: convidaremos as lideranças do
segmento e coordenaremos os trabalhos para identificar as categorias dos veículos
antigos modificados; os eventos e exposições no Brasil e no mundo; exemplos de
regulamentação em outros países; certificação de segurança veicular e elaboração do
documento-proposta de regulamentação.
8 - Comissão de Assessoria Financeira, Jurídica e Contábil: o papel da FBVA na
identificação de recursos e benefícios públicos nas esferas federal e estadual tanto
para eventos estáticos como dinâmicos. Cartilha para constituição de clube de
antigomobilismo, estatuto sugestivo (OCIP, Instituto etc.); entidade de utilidade
pública; dicas contábeis etc. Modelo de protocolo de intenções de intercâmbio
internacional com outras entidades de antigomobilismo no mundo; revisão do Estatuto
da FBVA.
Ao longo desta Carta, são apresentadas as conclusões alcançadas nos trabalhos de
cada Comissão.
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Comissão de Placa Preta
Revisão da planilha de avaliação, dos itens impeditivos (rodas, encostos de cabeça,
acessórios de época etc.), atualização dos formulários, procedimentos e manual de
avaliação. Emissão do Certificado de Originalidade (CO) para veículos fora-de-série
(Dacon, SR, Avalone, Engerauto etc.), buggies, réplicas, protótipos, “recreation cars”,
veículos transformados para conversíveis (Opala, Del Rey, Corcel II, Mercedes-Benz
Charuto etc.), up-grades de modelos (Maverick Super Luxo para GT, Mustangs,
Opalas SS, Chevrolet 150-210 para Belair, Chevrolet Belairs para Impalas etc.).
Mecanismos para coibir irregularidades. O papel do Diretor Regional junto aos órgãos
de transito da sua jurisdição como orientador e denunciante.

Coordenador:
Otávio Pinto de Carvalho – Instituto Cultural Veteran Car Club Brasil - Minas Gerais –
Belo Horizonte/MG
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Clubes Participantes
Alfa Romeo Clube do Brasil
João Roberto Rodrigues - jrr.epam@uol.com.br
Julio Alberto Penteado - julioapenteado@hotmail.com
Hervé Salmon - hsalmon@uol.com.br
Alexandre Atiê Murad - alexandreatiemurad@uol.com.br
Associação Antigos de Garagem Car Club
P/p. Eurípedes Augusto de Nascimento - ean@terra.com.br
Associação Brasileira de Colec. de Veículos Antigos – Topclassic Veículos Antigos
Diogo Martins Boos - diogo@topmark.com.br
Daniel Premaor - dpremaor@gmail.com
Associação Clube de Automóveis Clássicos Mercedes Benz de São Paulo
Ulysses Pagliaro - ulysil@uol.com.br
Associação Clube do Carro Antigo do Brasil
Ricardo Luna - ricardo@clubedocarroantigo.org.br
João de Paoli - contato@clubedocarroantigo.org.br
Associação de Prop. Automóveis Clássicos da Marca Mercedes Benz
José A. Penteado Vignoli - contato@mercedesbenzclube.com.br
Associação Maranhense de Veículos Antigos - AMAVA
Ariomar André de Souza - amavama@bol.com.br
Waldir Pires - amavama@bol.com.br
Jeisael de Jesus Pacheco - amavama@bol.com.br
Associação Veículos Antigos Botucatu
José Eduardo Paravani Faillage - eduardo_faillage@yahoo.com.br
Auto Clube Veículos Antigos
Tiago André Mendes Dias - tiago_am_dias@hotmail.com
Auto Mogiana Clube de Veículos Antigos e Especiais de Ribeirão Preto e Região
José Paulo Parra - parralima@hotmail.com
Blumenau Autos Veteranen Club
Eurípedes Augusto de Nascimento - ean@terra.com.br
Chevrolet Clube do Brasil de Carros Antigos
Roberto Suga - robertosuga@hotmail.com
Pedro Bergaro - pl.bergaro@gmail.com
Jerônimo Ardito - info@clubedochevrolet.com.br
Francisco Moutinho - moutinhofrancisco@terra.com.br
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Chrysler Clube do Brasil
Luiz Gustavo Monteiro Cabett - gus_cabett@ig.com.br
Fábio de Cillo Pagotto - colector@osite.com.br
Confraria do Carro Antigo de Carazinho
Leonardo Simonato - leonardosimonato@terra.com.br
Clube de Automóveis Antigos de Pernambuco
José Fernando de Miranda Costa - fmiranda@afonte.com.br
Clube de Autos Antigos Rota Real – CAARR
Caio Mário Baptista Pereira - eletrofogoes@ig.com.br
Clube de Veículos Antigos de Piracicaba
Dirceu Pereira Junior - dpereira@dglnet.com.br
Aguinaldo Luiz de Barros Lorandi - cvap@sinoinformatica.com.br
Sérgio Rinaldi Rolim - cvap@sinoinformatica.com.br
Clube de Veículos Militares Antigos do Rio de Janeiro - CVMARJ
Claudio Duarte Pereira - claudio@duarte-pereira.com
Clube do Automóvel Antigo de Poços de Caldas
Márcio Matsumori - baraoveiculos8@hotmail.com
Demis Tarcisio Castilho - contato@pocosclassiccar.com.br
Clube do Carro Antigo de Jundiaí
Dimas Frasson Reynaldo - dimasperlam@gmail.com
Clube do Carro Antigo do Piauí
José Ayrton Veras Soares - airton@cesvale.com.br
Clube do Fusca de Novo Hamburgo
João Carlos Fuhr - joaofuhroldcar@gmail.com
Mario Menge - contato@clubedofuscanh.com.br
Clube do Opala de São Paulo
Sylvio Luiz Pinto e Silva - window@uol.com.br
Clube do Veículo Antigo de Goiás - CVAGO
Ronay de Andrade Pereira - ronay@liderar.com.br
Dodge Clube de Curitiba
Francisco Barranco - francisco@barranco.com.br
Fusca Clube do Brasil
Ervin Moretti - ervinmoretti@uol.com.br
Galaxie Clube do Brasil
Paulo Rogério Mondoni - contato@galaxieclube.com.br
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Instituto Cultural Veteran Car Club Brasil - Minas Gerais
Otávio Pinto de Carvalho - otaviocarvalho@uai.com.br
Juquery Motor Club
Samuel Romera do Nascimento - opalasamuel@gmail.com
Mercedes – Benz Clube - Caxias do Sul – RS
Antonio Affonso Lima da Fontoura - schaw333@gmail.com
Puma Clube
Felipe Nicoliello - felipenicoliello@gmail.com
Rio Minas Clube do Veículo Antigo
Ricardo Deslanches - rdeslandes@uol.com.br
Veteran Car Club Erechim
Neumir Gustavo Nehrling - rslussarek@hotmail.com
Veteran Car Club da Bahia
Jorge Cirne Rocha Filho - jcirnef@gmail.com
Veteran Car Club de Florianópolis
Altair Manoel - altairmanoel@hotmail.com
Veteran Car Club de Lages
Roberto C. Provenzano - rparq@hotmail.com
Veteran Car Club de Vitória
Geronço Jorge Bragança - gjbraganca@gmail.com
Fernando Antonio de Brito Menezes - fernandomenezes49@gmail.com
Veteran Car Club do Brasil –Balneário Camboriu
Jefferson Pereira - jefferson.pereira@fortelogistica.com.br
Veteran Car Club do Brasil – Brasília
Paulo Mostardeiro Werberich - paulo.mostardeiro@uol.com.br
Veteran Car Club do Brasil – Ceará
Gustavo Beuttenmuller - cartoriojoaodedeus@yahoo.com.br
José Ednúbio Braga Vasconcelos - ednubio@vasconceloslogistica.com.br
Veteran Car Clube do Brasil do Estado de São Paulo
João Rodolfo Linares - jrlinares@terra.com.br
Veteran Car Club do Brasil – RJ
José Cândido Muricy Neto - muricy@ism.com.br
Gustavo Carneiro Tostes - gtostes.atm@gmail.com
Renato Storani - gtostes.atm@gmail.com
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Veteran Car Club do Brasil – RS
Sérgio de Oliveira Pianca - veteran@veterancarclub-rs.com.br
Veteran Car Club do Brasil – PR
Paulo Tadeu Brudzinski - paulotad@hotmail.com
Roberto Biesemeyer - robertojockey@gmail.com
Laércio José Ansiutti - falecom@veteranpr.com.br
Claudio Forte Maiolino - maiolino@albatroz.arq.br
Volks Clube de Teresópolis
Joel Seixas - j.seixas.vct@gmail.com

Participantes Convidados
Associação KGC de Carros Clássicos
Artur Alexandre Veríssimo - arturvidal@uol.com.br
Dante Boccuto Junior - dante.boccuto@dorma.com
Clube do Fusca de Poços de Caldas – MG
César Henrique De Marco - cesar.demarco@hotmail.com
José Lucchino Judice - jl.judice@uol.com.br
Curitiba Roadster
Paulo Cezar Menuci - pcmenucci@toyama.com.br
JS Autos Antigos
João Antonio Siciliano - contato@jsautosantigos.com.br
Luciano Jafet - ljafet@hotmail.com
Marin Olds
Antonio Carlos Marin - marin@marinolds.com.br
Miura Clube RJ
Sandro Andrade Zgur - miuracluberj@gmail.com
Revista Full Power
Eduardo Bernasconi
Vintage Car do Brasil – São Lourenço
Alaiz Campinas Deveza - alaizdeveza@gmail.com
ZR Soluções
José Ricardo de Oliveira - zr-solucoes@uol.com.br
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Critérios de avaliação dos veículos candidatos à Placa Preta:
1 – ALTERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO DEFINIDOS NA CARTA DE SÃO PAULO 2005:
- Modificação de Carroceria
- Não serão aceitas modificações de carrocerias, exceto:

•

Aquelas feitas por encarroçadores, sob encomenda dos fabricantes (Exemplos:
Karmann Ghia, Bertone, Brasinca) e por empresas especializadas de época
(Exemplo: Sulan, Dacon, SR, Envemo etc.).

•

Empresas oficialmente homologadas pelo Governo Federal, como pequenos
fabricantes na época (Exemplos: Concorde, Bianco, Dardo).
- Veículos especiais, não oficialmente homologados na época pelo Governo

Federal como fabricantes ou considerados artesanais, terão sua avaliação estudada
pela FBVA (Exemplos: Gazelle e Kadron).

- Transformação do veículo em outro modelo da mesma marca e ano
- Estas transformações terão seus itens destoantes “zerados”, tais como:
- Veículos importados na década de 50/60, que por força da legislação tributária
em vigor à época, eram importados em suas versões mais simples e quando em solo
brasileiro, recebiam up-grade de modelo.
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Exemplo: Mustangs, Chevrolet 150-210 para Belair, Chevrolet
Belairs para Impalas etc.
- As mesmas regras de avaliação valem para carros nacionais.
Tanto para up-grades, quanto para down-grades de modelos.
Exemplo: Maverick Super Luxo para GT, Opala Standard para SS, Dodge Dart
para RT, VW 1300 para modelo “Pé de Boi”.
- Esta medida, evitará o sucateamento de carros antigos acima apresentados
que poderiam estar impedidos de circular pelo controle de emissão de poluentes.
- Acessórios
- Películas para vidros, como insulfilme, ainda que aplicados apenas em faróis e
lanternas, são itens excludentes.
- Acessórios de época comprovados pelo proprietário com apresentação de
qualquer documento que ateste sua comercialização quando da fabricação do veículo
será acolhido, contudo, com pontuação inferior àquela deferida ao mesmo item se
fosse original ou opcional de fábrica.
- Rodas
Rodas de qualquer natureza que não condizem com a época do veículo serão
consideradas item excludente.
- Rodas esportivas ou não, comprovadas pelo proprietário com apresentação de
qualquer documento que ateste sua comercialização quando da fabricação do veículo
serão acolhidas, contudo, com pontuação inferior àquela deferida ao mesmo
item se fosse original ou opcional de fábrica.
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Serão toleradas alterações de aro e tala até 1”, somente com a
justificativa de escassez de peças de reposição.
Exemplo: Não há pneus nas medidas originais do auto “JK”, motivo
pelo qual a roda original precisa sofrer alterações.
A pontuação poderá ser intermediária (Exemplo: rodas de Ford A sem talão
virado, perderá 02 pontos).
- Freios
- Não será aceito a conversão de freios traseiros “a lona” em freios a disco.
Veículo que não possui originalmente servo-freio e sofrer adaptação perderá 01
ponto.
- Serão toleradas as modificações de freio a tambor para freios a disco apenas
nas rodas dianteiras, devendo o quesito FREIOS alcançar, no máximo, 02 pontos.
- Sistema de Alimentação de Combustível
- Injeção de combustível em carro originalmente carburado é item excludente.
Carro originalmente injetado, modificado para carburadores de época em virtude de
carência de peças de reposição, serão acolhidos.
- Serão aceitos módulos controladores de injeção, não originais, desde que
mantenham a estética original.
- Motores
- Manter a redação do Manual do Avaliador, com as seguintes observações:
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- Veículos militares com alterações de motor feitas pelas forças
armadas, serão aceitos com prejuízo nos pontos.
- Modificações de motores, em Volkswagen, de 1200 cc para 1300
cc, serão aceitas, com perda total de pontos neste item.
- Cor de motor diferente da original é item excludente. Variações de tonalidade
são permitidas.
- Motores modificados deverão ter avaliação cuidadosa em itens que
acompanham estas modificações (carburador, distribuidor etc).
- Situações especiais serão avaliados pela FBVA caso a caso (exemplos:
motores muito antigos, com enorme dificuldade de reposição, etc).
- Ar condicionado
– Originais no motor e no painel, pontuar cada com 1 ponto.
- Acessórios de época, pontuar cada com 0,5 ponto.
- Equipamentos modernos, zerar cada pontuação.
- Veículos originalmente sem o equipamento de ar condicionado, pontuar cada
com 1 ponto.
- Carros “Testemunhos de Época”
– Originais, não restaurados, desde que bem conservados, terão avaliação
especial, com menos rigor de um carro restaurado.
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- Novos Horizontes
- Diante da recente divulgação do novo modelo de placa de coleção
a ser implantado pelo Mercosul a partir de 2016, com fundo branco e letras cinza,
aliado à extinção oficial da “Placa Preta”, a FBVA implantará a “Placa Preta de Veículo
Histórico FBVA”, a partir de 2016, com o intuito de preservar e qualificar veículos com
alto grau de originalidade, preservando o valor histórico da industria automobilística.
Nesta nova placa, deverá conter o logotipo da FBVA e logotipo da FIVA,
possuindo caracteres cinza (três letras e quatro numerais), fundo preto, lacre FBVA e
código de barras para cadastramento no sentido de coibir fraudes.
Esta “Placa Preta de Veículos Históricos”, será solicitada a critério do
colecionador, não sendo obrigatória, devendo ser fixada em suporte específico.
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2 – PLANILHA DE AVALIAÇÃO
- Deverão ser criadas planilhas para avaliação de ônibus e veículos
militares, providência esta solicitada aos clubes especializados.
- Toda a pontuação poderá ser intermediária, com variações de 0,5 pontos.
- Modificações na Planilha
Motor:
Bloco do motor/coletores
_____ 10 Pontos
02 Pontos - Cor
01 Ponto - Coletor Admissão
01 Ponto - Coletor Escape
02 Pontos – Radiador (outros modelos refrigerados a ar – somar 2 pontos)
01 Ponto - Ar Condicionado (no motor – indisponível, somar 1 ponto)
01 Ponto - Ar Condicionado (no painel – indisponível, somar 1 ponto)
02 Pontos - Acabamento

- Carburador / Filtro de Ar
- Mudar para sistema de alimentação de combustível.
- Distribuidor / Cabos de Velas
- Mudar para sistema de Ignição
- Sem Teto de Vinil (excludente)
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- Assinaturas dos Avaliadores
Além da assinatura do Presidente, a avaliação deverá ser assinada por,
pelo menos, outros dois vistoriadores, sendo permitido a participação de
pessoa estranha aos quadros associativos do clube na condição de especialista de
marca/modelo.

3 – DISPOSIÇÕES FINAIS
A avaliação de originalidade deverá ser guiada pelo bom senso e sem espaço para
“achismos” ou “vai que passa”, restando a FBVA e todo seu corpo diretivo a disposição
para auxílio e esclarecimentos.
Saliente-se que os Presidentes de Clubes e seus avaliadores, ao assinar e
CERTIFICAR a originalidade de qualquer veículo, tornam-se responsáveis civil e
criminalmente pelo seu teor, podendo responder por qualquer informação enganosa
perante as autoridades.
De se ater que referida regra também vale para os proprietários do veículo, que
assinam termo de responsabilidade ao solicitar o Certificado de Originalidade,
comprometendo-se com a não alteração das características originais do veículo.
As regras e alterações contidas no presente documento passam a vigorar a partir de
sua publicação.
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4 – NOVA PLANILHA DE PONTUAÇÃO
Planilha de pontuação para Automóveis e Pick-ups
1 - Mecânica - 31 Pontos
Motor:
Bloco do motor/coletores
_____ 10 Pontos
02 Pontos - Cor
01 Ponto - Coletor Admissão
01 Ponto - Coletor Escape
02 Pontos – Radiador (outros modelos refrigerados a ar – somar 2 pontos)
01 Ponto - Ar Condicionado (no motor)
01 Ponto - Ar Condicionado (no painel)
02 Pontos - Acabamento
Sistema de Alimentação de Combustível_______
01 Ponto - Carburador
01 Ponto - Filtro Ar (qualidade)
01 Ponto - Filtro Ar (Cor)

03 Pontos

Sistema de Ignição
02 Pontos - Distribuidor
01 Ponto - Cabos de Velas

03 Pontos

____________

Transmissão:
Caixa de câmbio/diferencial

02 Pontos

Suspensão:
Amortecedores/elementos essenciais
Rodas (Diametro Original)
02 Pontos – tala até +1”
02 Pontos – Pintura
01 Ponto – Qualidade
Pneumáticos
01 Ponto 01 Ponto -

02 Pontos
05 Pontos

___________

02 Pontos

Medida
Tipo (Diagonal/radial)
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Freios
___________
02 Pontos - Dianteiros
01 Ponto - Traseiros
01 Ponto - Servo-Freio

04 Pontos

2 - Parte elétrica - 10 Pontos
Voltagem
Instalação elétrica (correção e aspecto)
Dínamo/alternador
Bobina/magneto

02 Pontos
04 Pontos
02 Pontos
02 Pontos

3 - Parte externa do veículo - 38 Pontos
Carroceria
05 Pontos
03 Pontos - Alinhamento
02 Pontos - Acabamento
Pintura
08 Pontos
02 Pontos - Material
02 Pontos - Faixas e Filetes (se disponível no modelo avaliado. Caso contrário
somar dois pontos)
04 Pontos - Qualidade
Cromados, frisos e adornos
05 Pontos
Pára-choques (condições gerais e cromeação)
05 Pontos
Calotas
03 Pontos
Faróis/lanternas
05 Pontos
Vidros
02 Pontos
Capotas (para conversíveis). – Teto de Vinil –
Caçambas (para Pick-ups) Outros modelos somar 5 pontos_________ 05 Pontos
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4 - Interior do veículo - 21 Pontos
Painel
Pontos
03 Pontos - Aspecto/Qualidade
02 Pontos - Instrumentos
01 Ponto - Funcionamento
Estofamento
02 Pontos - Desenho da forração
02 Pontos - Material da forração
02 Pontos - Acabamento
Volante
Carpete ou forração do assoalho
Maçanetas
Porta-malas
Total:

______

06

06 Pontos

03 Pontos
02 Pontos
02 Pontos
02 Pontos
100 Pontos
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Manual do Avaliador
Para a correta avaliação de um automóvel antigo é necessário que o avaliador se
atenha a alguns fatores que podem levar, ou não, a emissão de um Certificado de
Originalidade (C.O.) ao referido veículo.
1 – Itens excludentes – Impeditivos para a avaliação – Alguns itens descaracterizam
a aparência do veículo e impedem sua avaliação, desclassificando-o para a obtenção
da placa preta, conforme abaixo:
- Modificação ou alteração na carroceria - Serão aceitas modificações de carrocerias,
feitas por encarroçadores, sob encomenda dos fabricantes (Exemplos: Karmann Ghia,
Bertone, Brasinca), e por empresas especializadas de época, como Sulan, Dacon, SR,
Envemo, etc)
- Empresas oficialmente homologadas pelo Governo Federal, como pequenos
fabricantes, na época, terão seus veículos liberados para avaliação (Exemplos:
Concorde, Bianco, Dardo).
- Veículos especiais, não oficialmente homologados na época pelo Governo Federal
ou considerados artesanais como fabricantes, terão sua avaliação estudada pela
FBVA (Exemplos: Gazelle, Kadron).
- Pinturas extravagantes ou fora dos padrões de fábrica do veículo – Serão aceitas,
neste caso, cores opcionais de catálogo do fabricante e suas discretas diferenças de
tonalidades, desde que da mesma época.
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- Rebaixamento de suspensões.
- Motores e coletores de épocas diferentes ou de outras marcas – O motor
poderá ser igual (se não for o original), porém com características estéticas originais. A
cor do Motor também será excludente. Será aceito apenas o motor na cor original com
ressalvas à diferença tonalidade do original.
- Veículos militares com alterações de motor feitas pelas forças armadas, serão
aceitos.
- Modificações de motores, em Volkswagen, de 1200 cc para 1300 cc, serão aceitas,
com perda total de pontos neste item.
- Cor de motor diferente da original é item excludente. Variações de tonalidade são
permitidas.
- Motores modificados deverão ter avaliação cuidadosa em itens que acompanham
estas modificações (carburador, distribuidor, etc).
- Casos especiais terão avaliações especiais pela FBVA (exemplos: motores muito
antigos, com enorme dificuldade de reposição, etc).
- Bancos individuais ou esportivos em carros de bancos inteiriços – Se o banco não for
o mesmo da linha de produção do modelo e assessório de época comprovado, será
considerado item excludente.

-

Rodas inadequadas – Rodas, esportivas ou não, comprovadamente de época, serão

aceitas (comprovação deve ser apresentada pelo proprietário). Serão toleradas
alterações de aro e tala até 1”, somente com a justificativa de escassez de peças de
reposição. Exemplo: Não há pneus nas medidas originais do auto JK, motivo pelo qual
a roda original precisa sofrer alterações.
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A pontuação poderá ser intermediária (Exemplo: rodas de Ford A sem
talão virado, receberá 02 pontos).
- Carros muito originais porém mal conservados, pois fogem ao princípio básico de
preservação e cuidado.
- Carros ainda em recuperação.
- Ausência de equipamentos obrigatórios, pois a segurança ao rodar, preservando o
seu patrimônio e a integridade de terceiros, deve ser regra básica entre os
colecionadores.
- Veículos Artesanais - Veículos especiais, não oficialmente homologados na época
pelo Governo Federal ou considerados artesanais como fabricantes, terão sua
avaliação estudada pela FBVA (Exemplos: Gazelle, Kadron).
- Adaptações à gás – Veículos adaptados ao sistema de GNV não serão aceitos,
porém em casos como o gasogênio, este será considerado como acessório de época.
- Acessórios - Comprovadamente de época, serão aceitos. Películas para vidros, como
insulfilme, não serão aceitas.
- Freios a Disco - Serão toleradas as modificações de freio a tambor para freios a
disco, com pontuação “ZERO” apenas nas rodas dianteiras.
- Sistema de Alimentação de Combustível - Injeção de combustível em carro
originalmente carburado é item excludente. Carro originalmente injetado, modificado
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para carburado, deverá ser analisado pela FBVA. Serão aceitos módulos
controladores de injeção, não originais, desde que mantenham a estética
original.
2 – Procurar avaliar os automóveis que conheça bem – Como é difícil saber-se
com detalhes, os acabamentos de todas as marcas, em todos os anos de fabricação,
é conveniente que cada clube possua avaliadores especializados em determinadas
marcas ou décadas. Também é interessante conhecer antecipadamente o veículo que
será avaliado, pois isto permitirá uma consulta prévia aos manuais.
3 – Marcar dia e local combinado para as avaliações – Concentrar os trabalhos em
um único dia e solicitar o funcionamento do veículo, bem como analisar funcionamento
de freios, etc. A FBVA sugere que o tempo entre o pedido do C.O. e a entrega à FBVA
não ultrapasse 15 dias.
- Quanto aos avaliadores, o mínimo de três avaliadores será exigido para a avaliação,
com suas respectivas assinaturas, além do Presidente do Clube. Os membros da
Comissão de Avaliadores, serão responsáveis civil e criminalmente pela veracidade
das informações prestadas, cabendo a FBVA, prestar esclarecimentos as autoridades
públicas e políticas, quando assim solicitada.
4 – Graduação na pontuação – A pontuação máxima deverá ser dada ao item que
seja original (ou de reposição semelhante ao original) em perfeito estado. Não se
pontuará aquele item alterado grosseiramente. Situações intermediárias levarão a
pontuação entre os valores máximo e mínimo.
- No item “Cores”, serão excluídas as cores totalmente diferentes dos catálogos
originais de época e analisar-se-á apenas a diferença de tonalidade destas, em
comparação com a cor básica original.
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5 – Capotas/Caçambas – Aqui serão analisados os conversíveis e os
veículos com teto de vinil. Para os conversíveis, analisar a cor, o tipo de
tecido, as costuras, o desenho das costuras, a posição da armação das
ferragens e seu funcionamento. Quanto as caçambas dos veículos comerciais e
utilitários, serão analisados sua originalidade quanto ao seu desenho, aspecto, cor e
acabamento. Quanto aos baús, solicitar-se-á a comprovação de sua fabricação de
época. Os demais modelos que não se enquadrarem nessas categorias deverão
receber a totalidade de pontos deste quesito.
6 – Na identificação do veículo, marcar se é original ou restaurado – Os carros
originais, sem restauração e em excelente estado de conservação e os “testemunhos
de época”, poderão ser avaliados com menos rigor em itens que se deterioram com o
tempo.
7 – Dúvidas – Deverão ser esclarecidas com o Diretor Regional da FBVA, que
consultará especialistas na área em questão. Caberá aos Clubes filiados orientar os
associados a respeito dos itens avaliados, quais itens são excludentes, etc.
8 – Automóvel nota 100 – Os critérios da FBVA dificultam a obtenção dos 100
pontos, devendo a nota máxima ser reservada a excelentes restaurações, que sigam
rigorosamente os padrões de originalidade (cuidado com as restaurações acima dos
padrões de originalidade). Todavia os novos critérios não impedem a obtenção do
C.O., que é conseguido com pelo menos 80 pontos.
9 – Valor da Avaliação – A FBVA cobrará pelo processo de emissão de Certificado de
Originalidade, o valor de R$100,00 (Cem Reais), reajustável anualmente, conforme
índice IGPM, a ser referendado em Assembléia a acontecer durante realização do
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evento “Encontro Paulista de Autos Antigos”, no dia 19 de Abril de 2015,
em Campos do Jordão – SP. O valor será destinado a FBVA para custos
operacionais. O Clube federado poderá cobrar de seus associados a valor
que lhe convier.
10 – Acessórios e Opcionais – Serão permitidos acessórios originais de época ou
opcionais de fábrica, desde que comprovados materialmente em propagandas e
publicações de época e apropriados para o modelo em questão assim como que estes
não façam parte do rol de itens excludentes.

DOCUMENTAÇÃO
1 – O Documento do veículo CRV – Certificado de Registro do Veículo, que será
avaliado, deverá estar já registrado em nome do associado do Clube. Serão aceitos
casos onde o titular seja o cônjuge ou parentes em grau de ascendência ou
descendência com o associado. Para veículos registrados em nome de pessoa
jurídica, o associado do Clube deverá pertencer ao quadro societário da empresa.
- Serão tolerados casos de nova aquisição, onde todos os dados do associado
deverão constar inscritos no recibo de venda do veículo, que inclusive, deve estar
datado e com assinatura reconhecida em cartório.
2 – O C.O. emitido pela FBVA em conjunto com os clubes membros, pertence ao
veículo e não ao proprietário do veículo. Assim, é um documento que acompanhará o
CRV (Certificado de Registro do Veículo) nos casos de venda do veículo, ou vendas.
Neste caso, conforme o termo de responsabilidade assinado pelo proprietário no
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processo de certificação, a FBVA e o Clube responsável pelo certificado do
mesmo, deverão ser informados sobre a mudança de proprietário.
O novo dono deverá também ser associado a um clube membro da FBVA,
pois, se não o for, o C.O. deverá ser cancelado pelo Clube vistoriador, por ofício ao
Ciretran/Detran e/ou à FBVA que por sua vez oficiará ao DENATRAN e aos
DETRAN´s estaduais, confirmando o seu cancelamento.
A FBVA e clubes associados tornam-se responsáveis por um C.O. ao emiti-lo, e
assim, deverão manter estreita vigilância e observação sobre o veículo portador. Face
a isso, a mesma responsabilidade que assumiram ao emitir o C.O. lhes autorizará
cancela-lo perante as autoridades, sempre que alguma norma for desrespeitada ou o
automóvel beneficiário desapareça de seus quadros. Isso valerá aos autos vendidos
ou aos associados que deixarem de pertencer aos clubes.

APLICAÇÃO DA PONTUAÇÃO
EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS:
Como o próprio nome indica, a falta de qualquer desses itens impedirá a avaliação.
Deverão ser verificados os itens pertinentes a cada modelo ou época do veículo.
Serão exigidos os que equipavam o auto em análise, quando de sua fabricação, em
perfeito funcionamento.
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1 – Mecânica (31 pontos)
Motor:
Bloco do Motor / Coletores (10 pontos): Atribuir ao automóvel que estiver com motor
original, em prefeito estado, inclusive de apresentação, cor correta, limpeza, etc.
Ou o motor é original ou não. As exceções que cada avaliador poderá aceitar ou não
serão decididas em função da qualidade do próprio veículo ou sua raridade e julgada
em separado pela Comissão FBVA.
O motor não original poderá gerar duas situações distintas:
- a) desclassificar o automóvel, impedindo sua avaliação, se for inadequado, como de
épocas e cilindradas diferentes, de outras marcas, etc. Ex: Ford modelo “T” com motor
do modelo “A”; Chevrolet Impala com motor de Corvette; Morris Oxford com motor de
Chevette, etc..
- b) Permitir a avaliação, perdendo o total de pontos correspondentes, recebendo 0 (zero).
Ex: Chev. Belair 1955 6 cil. com motor V8 que saiu também no Belair 55. Fusca
1200cc utilizando o 1300cc será permitido, mas os pontos serão “zero”.
Motor do Fusca 1200cc alterado para 1500cc, será item desclassificatório.
- Veículos militares com alterações de motor feitas pelas forças armadas, serão
aceitos.
- Modificações de motores, em Volkswagen, de 1200 cc para 1300 cc, serão aceitas,
com perda total de pontos neste item.
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- Cor de motor diferente da original é item excludente. Variações de
tonalidade são permitidas.
- Motores modificados deverão ter avaliação cuidadosa em itens que
acompanham estas modificações (carburador, distribuidor, etc).
- Casos especiais terão avaliações especiais pela FBVA (exemplos: motores muito
antigos, com enorme dificuldade de reposição, etc).
Sistema de Alimentação de Combustível: (03 pontos): Cada peça tem o valor a seguir:
Carburador: 01 Ponto;
Filtro de Ar/Aspecto: 01 Ponto;
Filtro de Ar (cor): 01 Ponto.
Sistema de Ignição: (03 pontos): Não serão aceitos cabos de velas coloridos se não
originais, de alta voltagem, tampas de distribuidor transparentes, etc. Veículos com
sistema de ignição diverso do original de fábrica, terá esta pontuação zerada.
Transmissão:
Caixa de Câmbio / Diferencial (02 pontos): Só para conjuntos originais. Carros
automáticos ou fluid-drive, transformados em mecânicos (ou o contrário), caixas overdrive suplementares quando não acessórios de época, perderão os dois pontos.
Suspensão:
Amortecedores / Elementos Essenciais (2 pontos): Deverão ser os corretos do carro.
Autos com amortecedores de “bracinho” substituídos por “garrafa”; a ausência de
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amortecedores; amortecedores a gás ou ar comprimido quando não
existiam, etc, zerar pontos.
Rodas (05 pontos): Rodas esportivas ou não, comprovadamente de época, serão
aceitas (comprovação deve ser apresentada pelo proprietário). Serão toleradas
alterações de aro e tala até 1”, somente com a justificativa de escassez de peças de
reposição.
Exemplo: Não há pneus nas medidas originais do auto JK, motivo pelo qual a roda
original precisa sofrer alterações.
A pontuação poderá ser intermediária (Exemplo: rodas de Ford A sem talão virado,
perderá 02 pontos), considerando a aparência e estado de conservação.
Pneumáticos (02 pontos): As medidas deverão ser corretas; o tipo (radial, Wide-Oval,
ou diagonal etc) idem. O estado de segurança deverá ser observado.
Ex: em um Chevrolet 1947 os pneus deverão ser 600x16 ou 650x16; no Impala 1961,
700x14 – 750x14 ou 800x14, sempre diagonais. Tolerar pneus radiais com medidas
compatíveis, onde o equipamento original era de pneus diagonais. Assim como ajustes
em alguns carros europeus e nacionais, cujas medidas intermediárias já não são mais
fabricadas, como alguns modelos Citroen, Alfa-Romeo, JK e etc.
Faixas brancas não serão exigidas, pois eram opcionais.
Freios:
Freios (04 pontos): Serão toleradas as modificações de freio a tambor para freios a
disco, com pontuação “ZERO” apenas nas rodas dianteiras. Por questões de
segurança, serão tolerados freios a disco e servo-freio, quando não o havia. Assim,
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como substituição de travão, por sistema hidráulico. Entretanto, não
devendo alcançar a pontuação máxima.
2 – Parte Elétrica (10 pontos)
Instalação Elétrica (02 pontos): Deverão ser verificados a qualidade e o estado da
fiação, sem emendas desnecessárias com fita isolante, uso do material de época, sua
correta posição na parede de fogo, terminais adequados, etc..
Voltagem (02 pontos): unicamente para voltagem original. Se modificada, zerar ponto.
Dínamo / Alternador (02 pontos): só para o sistema original. Se substituído o dínamo
por alternador ou alternador por outro que não o do carro, independentemente da
voltagem, zerar a pontuação.
Assim, por exemplo, o automóvel que passou de 6 para 12 volts e houve a
substituição do dínamo por alternador, perderá 06 pontos (02 da voltagem + 02 do
alternador + 02 da bobina), não perdendo mais nenhum ponto por lâmpadas, motor de
arranque, etc..
Bobina / Magneto (02 pontos): Deverão ser idênticas às originais, não sendo aceitas
bobinas especiais de alta performance, coloridas, etc.
3 – Parte Externa do Veículo (38 pontos)
Pintura (08 pontos): as cores e o esquema de pintura deverão ser os originais da
época. Não serão aceitas cores que definitivamente não se aplicavam ao modelo em
exame, carros maquiados com faixas ou semelhanças características de determinado
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modelo só serão aceitos no modelo original. A pintura deverá estar em
bom estado, sem manchas de retoques ou outras. Quanto mais original e
antiga (sem restauração) mais será tolerado o desgaste. Serão aceitas
diferenças de tonalidades, desde que da mesma época.
Carroceria (05 pontos): Qualidade na funilaria, alinhamento de lataria e partes móveis,
etc. Não deverão ser aceitos autos grosseiramente lanternados, com partes
deformadas, avarias significativas, etc.
Cromados, Frisos e Adornos (05 pontos): Deverão ser observados a qualidade e
estado das partes cromadas, tais como frisos e grades dianteiras: não deverão ser
aceitas partes muito enferrujadas, cromados descascando ou mesmo disfarçados com
tinta metálica. Ao avaliar este item, deverão ser verificados também se eram
adequados ao carro em análise os adornos, frisos, espelhos exteriores, etc.
Pára-Choques (05 pontos): Dever-se-á verificar se são os corretos do carro, bem
como suas garras, protetores, para sois externos, para barros e “puleiros” de época.
Verificar alinhamento e aspecto (cromado/pintura).
Calotas (03 pontos): Serão aceitas além das originais, os acessórios de época,
comprovados. Deverá ser avaliado seu estado de conservação. Se não forem as
calotas originais, a pontuação deverá ser zerada.
Faróis / Lanternas (05 pontos): Deverá ser verificado se são os originais e em que
estado se encontram. Ex. Não deverão ser aceitos faróis selados em Ford 29; faróis
de lâmpadas onde o original deveria ser Sealed-Beam etc. Também não poderão ser
aceitos faróis ou lanternas com qualquer tipo de película adesiva que possa
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eventualmente alterar sua condições. Faróis auxiliares, sinalizadores de
direção e freio, comprovados acessórios de época, serão avaliados no
item adornos.
Vidros (02 pontos): Deverão estar em bom estado de apresentação e segurança. Não
poderão estar quebrados, rachados ou muito riscados, principalmente sulcados por
limpadores de pára-brisa.
Capotas/Caçambas (05 pontos): Para os conversíveis, analisar a cor, o tipo de tecido,
as costuras, o desenho das costuras, a posição da armação das ferragens e seu
funcionamento.
Quanto às caçambas dos veículos comerciais e utilitários, serão analisados sua
originalidade quanto ao seu desenho, aspecto, cor e acabamento. Deverão ser
analisadas as condições do assoalho, originalidade dos mesmos, a correta posição
das dobras da lata, o material dos pára-lamas, a posição correta da placa traseira, etc.
Quanto aos baús, solicitar-se-á a comprovação de sua fabricação de época. Os
demais modelos que não se enquadrarem nessas categorias deverão receber a
totalidade de pontos deste quesito
4 – Parte Interna do Veículo (21 pontos)
Painel (06 pontos): Deverá conter, e somente conter, todos os relógios e instrumentos
de origem, em bom estado e com boa grafia, o rádio (quando houver) nos lugares
corretos (serão tolerados relógios adicionais de temperatura “termostato” desde que
discretamente instalados, sem desconfigurar a correta disposição do painel). Painéis
em cores extravagantes que destoem do conjunto harmonioso do painel, serão
considerados item excludente. Rádios modernos ou fora de época serão aceitos e
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penalizados na pontuação. Se instalado sem desconfigurar a correta
disposição do painel, não será penalizado, afinal, o proprietário também
tem o direito de visar o prazer ao dirigir o seu antigo.
Estofamento (06 pontos): valorizar os originais, refeitos ou substituídos no desenho e
com materiais idênticos aos originais. Serão tolerados acessórios e materiais de
forração de época, desde que comprovados.
Volante e Aro da Buzina (onde houver) (03 pontos): valorizar os originais e em bom
estado. Permitir acessório de época comprovado e a pontuação deverá ser zerada.
Revestimento do Assoalho, Carpetes (02 pontos): valorizar os originais, refeitos ou
substituídos no desenho, na cor e com materiais idênticos aos originais.
Maçanetas (02 pontos): valorizar os originais ou similares aos originais. No caso de
instalação de vidros elétricos comprovados de época, zerar pontuação.
Porta Malas (02 pontos): Valorizar o correto uso de revestimento e estado de
conservação.
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PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO DE VEÍCULO
DE COLEÇÃO
CLUBE______________________________________________________
Pretendo que seja efetuada vistoria para emissão do Certificado de Originalidade em
meu veículo abaixo:
MARCA______________________ MODELO____________________________
ANO_________________________PLACA______________________________
RENAVAM________________________________________________________
Para tanto, estou anexando fotocópia do Certificado de Registro do Veículo atualizado e pelo menos 06
fotografias a cores do veículo, sendo 01 de frente e da lateral, 01 de ré e da outra lateral, 01 do interior
(estofamento dianteiro e traseiro e laterais de portas), 01 do painel (de todo o painel, inclusive o
volante), 01 do motor e 01 do porta-malas ou caçamba. Declaro que tomei conhecimento de todas as
condições para o licenciamento como Veículo de Coleção, bem como aceito todos os procedimentos
técnicos necessários para a referida vistoria. Ainda, declaro estar ciente de que o veículo passa a
integrar a coleção do Clube. Portanto, aceito contribuir com as taxas do Clube, pelo período de vigência
do Certificado de Originalidade, ou aceito que o Clube desabilite o emplacamento de coleção junto ao
DETRAN, em caso de inadimplência de minha parte perante ao Clube, bem como em caso de venda do
veículo.

PRETENDENTE____________________________________________________
__________________, ________/________/__________
___________________
ASSINATURA
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AVALIAÇÃO PARA EMISSÃO DO "CERTIFICADO DE
ORIGINALIDADE"

Clube Filiado:

Data:

Proprietário (a):_______________________________________________________________________________
Endereço:___________________________________________Bairro:____________________________________
Cidade:______________________________CEP:_______________________UF:__________________________
Telefone:__________________CPF:_____________________RG______________E-mail____________________

Veículo (Marca):____________________________Modelo / Tipo:_______________________________________
Chassis: ________________________________ Renavan:____________________________________________
Placa:________________Ano:__________Cor:_________________Combustível:__________________________
Original

Resultado:

Aprovado

Restaurado

Reprovado

Total de pontos:____________________

Avaliadores:
Nome:__________________________

Assinatura:

____________________________________

Nome:__________________________

Assinatura:

____________________________________

Nome:__________________________

Assinatura:

____________________________________

Assinatura do Presidente:___________________________________________________
Termo de Responsabilidade:
Declaro que o veículo antigo de minha propriedade acima descrito, encontra-se em conformidade com as Resoluções do CONTRAN nº 56 de
21/05/98 e nº 127 de 06/08/01. Caso o veículo venha a sofrer alguma modificação nas suas características originais, deverá passar por nova
vistoria para verificar se ainda atende às exigências das citadas Resoluções e estou ciente que em caso de não mais atendê-las, ficará o
presente Certificado anulado, sendo dada ciência ao Denatran e Detrans estaduais para o cancelamento do licenciamento especial. Em caso de
venda do veículo, a mesma deverá ser comunicada ao Clube e nova vistoria será exigida para manutenção do presente Certificado de
Originalidade.
________________________________________________________________
Local e data
________________________________________________________________
Assinatura
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Planilha de Pontuação para Motocicletas
Pontuação:

1 - Mecânica (34 pontos) ....................................
Motor:
Bloco do motor
Escapamento
Sistema de Alimentação/filtro de ar
Sistema de Ignição/Cabos de Velas

(06)...............
(04)...............
(03)...............
(03)...............

Transmissão
Suspensão dianteira
Rodas
Pneumáticos
Freios: (cubos)

(02)...............
(05)...............
(04)...............
(02)...............
(05)...............

2 - Parte Elétrica (11 pontos) ..............................
Voltagem
Instalação elétrica (correção e aspecto)
Dínamo/Alternador
Bobina/Magneto

(02)...............
(02)...............
(03)...............
(04)...............

3 - Elementos Gerais (38 pontos) ........................
Estrutura do quadro
Pintura ou do tanque de combustível
Cromados, frisos e adornos
Pára-lamas
Faróis/lanternas

(08)................
(12) ...............
(06) ...............
(06)................
(06)................

4 - Outros elementos (17 pontos) ....................
Painel
Banco
Guidão
Manetes

(06)...............
(06)...............
(03)...............
(02) ..............

Total: ..............
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Planilha de pontuação para Automóveis e Pick-ups
01	
  –	
  MECÂNICA_________________	
  

31	
  Pontos__________________________________	
  

Bloco	
  do	
  Motor/Coletores___________	
  

10	
  Pontos___________________	
  

Total:	
  ______	
  

Total:	
  _____	
  
	
  

Cor_______________________________________	
   02	
  Pts______	
  

Total_______	
  

	
  

Coletor	
  de	
  Admissão_________________________	
   01	
  Pt_______	
  

Total_______	
  

	
  

Coletor	
  de	
  Escape___________________________	
  

01	
  Pt_______	
  

Total_______	
  

	
  

Sistema	
  de	
  Arrefecimento	
  (Radiador)	
  
Refrigerados	
  a	
  Ar	
  –	
  Somar	
  02	
  Pontos___________	
  
Ar	
   Condicionado	
   (no	
   motor)	
   –	
   Compressor	
   de	
  
época	
  ou	
  moderno__________________________	
  
Ar	
   Condicionado	
   (no	
   painel)	
   -‐	
   de	
   época	
   ou	
  
moderno	
  _________________________________	
  
Aspecto	
  Geral______________________________	
  

	
  
02	
  Pts______	
  
	
  
01	
  Pt_______	
  
	
  
01	
  Pt_______	
  
02	
  Pts______	
  

	
  
Total_______	
  
	
  
Total_______	
  
	
  
Total_______	
  
Total_______	
  

	
  

Sist.	
  de	
  Alimentação	
  de	
  Combustível_____	
  

03	
  Pontos___________________	
  

Carburador/Injeção_________________________	
  

Total:	
  ______	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

01	
  Pt_______	
  

Total_______	
  

	
  

Filtro	
  Ar	
  (Aspecto)___________________________	
   01	
  Pt_______	
  

Total_______	
  

	
  

Filtro	
  de	
  Ar	
  (Cor)____________________________	
  

Total_______	
  

	
  

Sistema	
  de	
  Ignição____________________	
  

01	
  Pt_______	
  

03	
  Pontos________________	
  

Total:	
  ______	
  

	
  

Distribuidor________________________________	
   02	
  Pts_______	
   Total_______	
  

	
  

Cabos	
  de	
  Velas_____________________________	
  

	
  

Transmissão_________________________	
  

Total:	
  ______	
  

02	
  Pts_______	
   Total_______	
  

02	
  Pontos___________________	
  

Amortecedores/Elementos	
  Essenciais___________	
  
Rodas	
  (Diâmetro	
  Original)______________	
  

Total_______	
  

02	
  Pontos___________________	
  

Caixa	
  de	
  Câmbio/Diferencial__________________	
  
Suspensão___________________________	
  

01	
  Pt_______	
  

Total:	
  ______	
  

02	
  Pts_______	
   Total_______	
  

05	
  Pontos___________________	
  

Total:	
  ______	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Tala	
  até	
  +1”________________________________	
   02	
  Pts_______	
   Total_______	
  

	
  

Pintura____________________________________	
   02	
  Pts_______	
   Total_______	
  

	
  

Aspecto___________________________________	
  

	
  

Pneumáticos_________________________	
  

01	
  Pt_______	
  

Total_______	
  

02	
  Pontos___________________	
  

Total:	
  ______	
  

	
  

Medida___________________________________	
  

01	
  Pt_______	
  

Total_______	
  

	
  

Tipo	
  (Off	
  Road/Diagonal/Radial)_______________	
  

01	
  Pt_______	
  

Total_______	
  

	
  

Freios_______________________________	
   04	
  Pontos___________________	
  

Total:	
  ______	
  

	
  

Dianteiros_________________________________	
  

02	
  Pts_______	
   Total_______	
  

	
  

Traseiro___________________________________	
  

01	
  Pt_______	
  

Total_______	
  

	
  

Servo-‐Freio________________________________	
  

01	
  Pt_______	
  

Total_______	
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02	
  –	
  PARTE	
  ELÉTRICA______________	
  

10	
  Pontos_________________________________	
  

Total:	
  _____	
  

Voltagem__________________________________	
   02	
  Pts_______	
   Total_______	
  

	
  

Instalação	
  Elétrica	
  (Correção/Aspecto)__________	
  

04	
  Pts_______	
   Total_______	
  

	
  

Dinamo/Alternador_________________________	
  

02	
  Pts_______	
   Total_______	
  

	
  

Bobina/Magneto___________________________	
  

02	
  Pts_______	
   Total_______	
  

	
  

03	
  –	
  PARTE	
  EXTERNA______________	
  

38	
  Pontos_________________________________	
  

Carroceria___________________________	
  

05	
  Pts______________________	
  

Total:	
  ______	
  

Total:	
  _____	
  
	
  

Alinhamento_______________________________	
  

03	
  Pts_______	
   Total________	
  

	
  

Acabamento_______________________________	
  

02	
  Pts_______	
   Total________	
  

	
  

Pintura______________________________	
   08	
  Pts______________________	
  
Tonalidade________________________________	
  

Total:	
  ______	
  

	
  

02	
  Pts_______	
   Total________	
  

	
  

Faixas/filetes	
   –	
   modelos	
   que	
   não	
   possuem,	
   somar	
   	
  
	
  
02	
  Pontos_________________________________	
   02	
  Pts_______	
   Total________	
  
Aspecto___________________________________	
   04	
  Pts_______	
   Total________	
  

	
  

Cromados/Frisos/Adornos_______________	
  

05	
  Pts_____________________	
   Total:	
  ______	
  

	
  

Para-‐Choques__________________________	
   05	
  Pts_____________________	
   Total:	
  ______	
  

	
  

Alinhamento_______________________________	
  

03	
  Pts_______	
   Total________	
  

	
  

Aspecto	
  (cromado/pintura)___________________	
  

02	
  Pts_______	
   Total________	
  

	
  

	
  

Calotas_______________________________	
  

03	
  Pts_____________________	
   Total:	
  ______	
  

	
  

Faróis/Lanternas_______________________	
  

05	
  Pts_____________________	
   Total:	
  ______	
  

	
  

Vidros________________________________	
  

02	
  Pts_____________________	
   Total:	
  ______	
  

	
  

Capotas	
   (conversíveis)	
   –	
   Teto	
   de	
   Vinil	
   –	
   	
  
	
  
Caçambas	
   (Pick	
   Ups)	
   e	
   Baús.	
   Outros	
   	
  
	
  
modelos,	
  somar	
  05	
  pts.__________________	
   05	
  Pts_____________________	
   Total:	
  ______	
  

	
  

04	
  –	
  INTERIOR________________	
   21	
  Pontos______________________________	
  
Painel____________________________	
   06	
  Pts___________________	
   Total:	
  _____	
  
Aspecto________	
  ______________________	
   03	
  Pts______	
   Total______	
  
Instrumentos__________________________	
   02	
  Pts______	
   Total______	
  
Funcionamento________________________	
   01	
  Pt_______	
   Total______	
  
Estofamento/Laterais	
  de	
  Portas______	
   06	
  Pts__________________	
  
Total:	
  _____	
  
Desenho	
  da	
  Forração____________________	
   02	
  Pts_____	
   Total______	
  
Material	
  da	
  Forração____________________	
   02	
  Pts_____	
   Total______	
  
Acabamento___________________________	
   02	
  Pts_____	
   Total______	
  
Volante___________________________	
   03	
  Pts__________________	
   Total:	
  _____	
  
Revestimento	
  do	
  Assoalho/Carpetes___	
   02	
  Pts__________________	
   Total:	
  _____	
  

	
  
	
  
Total:	
  _____	
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Maçanetas________________________	
  
Porta	
  Malas_______________________	
  

02	
  Pts__________________	
  
02	
  Pts__________________	
  

Total:	
  _____	
  
Total:	
  _____	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
TOTAL:_TOTAL	
  _____________	
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Comissão de Importação
de Veículos de Coleção e
Peças de Reposição
(Novas ou Usadas)
Proibição de importação de veículos comerciais, caminhões, caminhonetes,
bombeiros, trailers e impedimento no licenciamento de veículos com volante do lado
direito; análise das etapas dos processos de importação, seus atores envolvidos e
seus gargalos. O direito de importar peças de reposição usadas ou não para veículos
de coleção e também nas bagagens de mão em viagens ao exterior. Carteira do
Antigomobilista como identificação de colecionador.

Coordenadores:
Claudio Romi Zanaga - MG Clube do Brasil – São Paulo/SP
Claudio Forte Maiolino - VCCB – PR – Curitiba/PR
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Clubes Participantes
Alfa Romeo Clube do Brasil
Joao Daniel Rassi - alfaromeoclube@hotmail.com
Rubens Macedo Soares - alfaromeoclube@hotmail.com
Associação Clube do Carro Antigo do Brasil
João de Paoli – contato@clubedocarroantigo.org.br
Associação de Prop. Automóveis Clássicos da Marca Mercedes Benz
Paulo José Meyer Ferreira - pjmf10@hotmail.com
Associação Jundiaiense de Motores a Ar - Fusca Clube Jundiaí
José Mateus Lopes Soares da Silva - suetamj@hotmail.com
Chevrolet Clube do Brasil de Carros Antigos
Roberto Suga – robertosuga@hotmail.com
Manoel Fernandes – info@clubedochevrolet.com.br
Clube de Automóveis Antigos de Santos
João Antonio Rechtenwald - ferrugem2007@gmail.com
Clube de Veículos Antigos de Piracicaba
Dirceu Pereira Junior – dpereira@dglnet.com.br
Clube de Veículos Militares Antigos do Rio de Janeiro - CVMARJ
Claudio Duarte Pereira – claudio@duarte-pereira.com
Clube do Automóvel Antigo de Poços de Caldas
Marcio Matsumori – baraoveiculos8@hotmail.com
Demis Tarcisio Castilho - contato@pocosclassiccar.com.br
Clube do Carro Antigo de Jundiaí
Dimas Frasson Reynaldo – dimasperlam@gmail.com
Clube do Corvette do Brasil
Eduardo Cotrim - eduardo@phst.com.br
Dodge Clube de Curitiba
Fernando Felix - ferpuma@hotmail.com
Sidney Pereira - beltrao@hidea.com.br
Instituto Cultural Veteran Car Club Brasil - Minas Gerais
Paulo Guarino - pguarino@gmail.com
Juquery Motor Club
Thomas Victor Bertacchini - juquerymotorclub@hotmail.com
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Mercedes – Benz Clube - Caxias do Sul – RS
Antonio Affonso Lima da Fontoura - schaw333@gmail.com
MG Club do Brasil
Claudio Romi Zanaga - crz@auto4.com.br
Pick Up´s Antigas Clube
Almir Garçone - agarcone@terra.com.br
Veteran Car Club Erechim
Renato Slussarek - rslussarek@hotmail.com
Veteran Car Club da Bahia
Ulisses Britto Junior - u.brittojr@gmail.com
Veteran Car Club de Vitória
Fernando Antonio de Brito Menezes - fernandomenezes49@gmail.com
Veteran Car Club do Brasil – PR
Claudio Forte Maiolino - maiolino@albatroz.arq.br
Veteran Car Club Novo Hamburgo
Carlos Alberto Gregory - c.gregory@beplast.com.br

Participantes Convidados
Advance Assessoria Aduaneira
Ricardo Graziani Romaris - ricardo@advancemiami.com
Shiro Tesima - shiro@advancemiami.com
Mariana Fernandes Importação de Peças e Veículos
Alexandre Augusto de Souza Mattei - mariana@sdmotorsports.com.br
Osvaldo Garcia Veiga Junior - mariana@sdmotorsports.com.br
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Ações propostas, para atuação da FBVA, junto aos órgãos federais
competentes:
1 - Elaboração de Carteira oficial de colecionador de automóveis antigos (CNA –
Carteira Nacional de Antigomobilista), na qualidade de pessoa física e consumidor
final: este documento tem variadas finalidades, desde a identificação ao policial
rodoviário em eventuais fiscalizações de rotina em áreas urbanas e rodovias estaduais
e federais, bem como junto aos órgãos de fiscalização da Receita Estadual e Federal,
para fins de importação de peças para seus veículos antigos próprios. O documento
deverá ter necessariamente o numero do CPF do portador, facilitando a Receita
Federal, a verificação das informações em eventual fiscalização. A ideia geral das
propostas é sempre levar aos órgãos competentes a demanda, acompanhada de
proposta que solucione o problema da fiscalização. Temos de construir uma FBVA,
que seja órgão consultivo sempre que houver necessidade por parte dos órgãos
ligados ao transito de veículos antigos.
2 - Na relação com a Receita Federal e demais órgãos envolvidos na importação de
bens, nossa demanda deverá ser acompanhada da proposta de solução que facilite a
fiscalização e principalmente a identificação de possíveis fraudes relacionadas ao
veiculo de coleção e suas partes de reposição e/ou manutenção. Distinguir o
comerciante do colecionador pessoa física.
3 - Ajudar no cadastramento e principalmente no cruzamento das informações de
veículos de coleção, nos órgãos de transito municipais, estaduais e federal, bem como
a Receita Federal na confirmação de propriedade dos veículos, cuja importação se
destina.
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4 - Ação imediata no sentido de alterar a Portaria SECEX 23/2011, que é
periodicamente atualizada.
Diz em seu artigo 42 - As seguintes importações de bens usados poderão
ser autorizadas com dispensa da exigência de inexistência de produção nacional:
Inciso VII: de veículos antigos classificados nas posições 8703 (carros) e 8711(motos)
da NCM (tarifa aduaneira do MERCOSUL), com mais de 30 anos de fabricação para
fins culturais e de coleção;
A sugestão para alteração do texto na próxima revisão da portaria em questão e
acrescentar o complemento constante no artigo 41 que trata de maquinas e
equipamentos, conforme se lê abaixo:
Artigo 41 - Máquinas e Equipamentos
Parágrafo Único: Poderão ser autorizadas ainda a importação de partes, peças e
acessórios novos ou recondicionados para manutenção. (grifo nosso)
Redação propositiva a ser trabalhada junto a SECEX:
Diz em seu artigo 42 - As seguintes importações de Bens usados, bem como de
partes, peças e acessórios novos ou recondicionados para manutenção, poderão
ser autorizadas com dispensa da exigência de inexistência de produção nacional:
Inciso VII: de veículos antigos classificados nas posições 8703 (carros) e 8711(motos)
da NCM (tarifa aduaneira do MERCOSUL), com mais de 30 anos de fabricação para
fins culturais e de coleção; (Grifo nosso)
Desta forma teremos a mesma redação utilizada para máquinas e equipamentos.
5 - Importação de Veículos de Coleção - Levar à Receita Federal, a proposta de prélicença mais rigorosa e com suporte técnico da FBVA, com dados precisos sobre a
originalidade, especificações e identificação correta do veiculo a ser importado, bem
como identificando o colecionador pessoa física e a finalidade da importação.
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A FBVA deve construir o caminho junto ao Ministério de Indústria e
Comércio, Receita Federal, Contran, Denatran, fazendas estaduais,
Detrans,

para

ser

o

órgão

consultivo

máximo

para

ajudar

na

regulamentação e principalmente, na fiscalização dos Veículos de Coleção.
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Implantação de Tecnologia
Aplicada aos Clubes de
Antigomobilismo e à FBVA
Website, gestão, loja virtual, boleto eletrônico de cobranças, solicitação dos
associados e envio/recebimento dos processos de Placa Preta e Importação para a
FBVA e para o DENATRAN; Cadastro Nacional de Veículos Antigos. As ferramentas
eletrônicas

de

comunicação

como

otimização

de

recursos

financeiros

(Skype,Viber, Whatsapp etc.).

Coordenadores:
Augusto G. Mosca – Nictheroy Clube de Veículos Antigos – Niterói/RJ
Christopher Kaminski – Galaxie Clube do Brasil – São Paulo/SP
Claudio José Beltrão – Dodge Clube Curitiba – Curitiba/PR
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Clubes Participantes
Chevrolet Clube do Brasil de Carros Antigos
Roberto Suga - robertosuga@hotmail.com
Dodge Clube de Curitiba
Claudio José Beltrão - beltrao@hidea.com.br
Galaxie Clube do Brasil
Christopher Kaminski - ckaminski@galaxieclube.com.br
Nictheroy Clube de Veículos Antigos
Augusto Goldschmidt Mosca - augustomosca@yahoo.com
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Portal da FBVA
- Será refeito o portal da FBVA, incluindo ferramentas de atualizações
dinâmicas, pela própria equipe FBVA.
- Cada regional terá uma área exclusiva no site, com suas notícias e o e-mail de
contato do responsável regional para contato.
- Cada clube terá um acesso via usuário e senha a área exclusiva no portal para
publicações.
- Será desenvolvida uma ferramenta para solicitações (postar notícias, eventos,
passeios, dúvidas, reclamações, sugestões, etc). Ficarão gravados os dados do clube
que postou.
- No caso de publicações, o gestor da FBVA ficará com a anuência de liberar (ou não).
No caso de indeferimento o motivo deverá ser descrito.
- No momento da solicitação de publicação deverá ser informado se ela será regional
ou nacional e qual o período.
- A inserção e edição do cadastro de Clubes Federados serão feitas pela FBVA,
diretamente na ferramenta de atualização dinâmica. No portal, os clubes aparecerão
abaixo de suas regionais, estados, com os dados completos (site, e-mail, presidente,
etc).
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- Na filiação de clubes à FBVA, o portal deverá indicar quais são as
vantagens e benefícios, valores no início da página (sem outros anúncios
ou interferências). Também deverá selecionar a regional (de acordo com a
divisão já existente).
- Quando um novo clube for aceito pela FBVA, um aviso automático será disparado
com texto automático, com cópia para todos os clubes da mesma regional.
- Na área reservada, reorganizar os itens criando novas categorias. Publicar além do
balancete anual, um modelo simplificado. Sempre de maneira dinâmica.
- Por ser a FBVA associada a FIVA, o site deverá ter uma área em inglês com uma
breve apresentação e contatos.
- Na ferramenta de calendário de eventos, criar uma seleção por regional – estado –
cidade.
- O portal terá uma ferramenta de loja virtual, com emissão de boleto, pagamento
eletrônico.
- Criar uma área exclusiva ao gestor da FBVA para controlar:
- Cadastro de clube;
- Controle de solicitações, publicações, etc;
- Cobrança de trimestralidade;
- Cobrança de Placa Preta;
- Recebimentos – pagamentos;
- Gestão de vendas on-line;
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- Gestão financeira;
- Cobrança de Certificado de Importação.
Ferramentas de Comunicação
E-mails: desenvolver uma ferramenta de mensagens entre FBVA e os clubes.
Ao postar uma mensagem ela ficará gravada na caixa de entrada e será encaminhada
ao e-mail informado pelo responsável.
Facebook: criar um link de postagem automática a partir das notícias do site,
restrito somente ao gestor da FBVA.
Whatsapp: criar um grupo para a FBVA se comunicar as regionais. E cada
regional com seu grupo, para se comunicar com os clubes. Os cadastrados serão
somente os presidentes de cada grupo, dentro da sua regional ou a critério do clube.
Como a ferramenta não dispõe de controle de postagem, não deverá ser estendido
aos associados dos clubes.
Skype: criar um endereço Skype da FBVA, habilitado em horário comercial ou
agendado.
Plataforma Eletrônica de Emissão de Placa Pretas
Modelo Bronze
Solicitação pelo clube: cada clube terá na sua área restrita uma ferramenta
para postar a solicitação de placa preta, informando os dados do seu associado e do
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veículo, assim como suas fotos. Na fase inicial a utilização será por
adesão, posteriormente, obrigatória.
Recebimento pela FBVA: irá receber a solicitação de forma eletrônica, numa
lista geral por data, sequencial.
Aprovação ou negação da FBVA: irá avaliar, aprovar ou não, eletronicamente.
Ao não aprovar deverá emitir parecer. O cancelamento poderá ser feito pela FBVA.
Emissão do valor de cobrança: A cada aprovação, o sistema emitirá uma
cobrança ao clube solicitante.
Disponibilização ao clube: se aprovada, o clube terá acesso eletrônico ao
certificado de originalidade.
DETRAN: O certificado ficará disponível no site da FBVA, num canal exclusiva
(usuário-senha) para consulta e acesso aos dados por estes órgãos.
DENATRAN: idem.
Modelo Ouro
Neste modelo o clube terá um sistema individualizado de gestão interligado com
a FBVA, incluindo todos os itens do modelo bronze, mais:
- Gestão de sócios (cadastro, exclusão, controle de brindes).
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- Gestão financeira (mensalidades, trimestralidades, anuidades,
placa preta, importação, loja virtual, cobranças eventuais). Pagamentos,
inadimplências. Controle de caixa, contas a receber, pagar.
Neste modelo, a solicitação de Certificados Placa Preta sofre as seguintes
alterações:
Solicitação pelo clube: o sócio solicita diretamente de forma eletrônica a
vistoria, via portal, postando os dados do veículo e fotos. O clube recebe, avalia e
emite a cobrança (eletronicamente). Mais fotos poderão ser incluídas pelo avaliador.
Todo o controle financeiro é automático.
Recebimento pela FBVA: idem plano bronze.
Aprovação ou negação da FBVA: idem plano bronze.
Disponibilização ao sócio do clube: o sócio terá acesso eletrônico ao seu
certificado, via site do próprio do seu clube.
Outras funções do sistema:
- Anúncios (para sócios e convidados);
- Área técnica;
- Boletins;
- Declaração de importação;
- Eventos;
- Loja online;
- Notícias;
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- Controle de acessos, permissões.
Valores de investimento da Plataforma FBVA de suporte aos
associados:
Licenciamento: R$ 28.000,00
Suporte mensal: R$ 2.200,00
Valores das licenças:
até 10 clubes
Implantação

R$

R$

1.500,00 em 4 x

375,00

R$
ou 1.350,00

A vista

R$
Suporte mensal

150,00

de 11 a 20 clubes
Implantação

R$

R$

1.300,00 em 4 x

325,00

R$
ou 1.170,00

A vista

R$
Suporte mensal

150,00

de 21 acima
Implantação

R$

R$

1.100,00 em 4 x

275,00

R$
ou 1.000,00

A vista

R$
Suporte mensal

150,00
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Comissão de Eventos e
Exposições
Atualização da Cartilha de Eventos e Exposições e dos critérios de premiação;
Concursos de Elegância, seus critérios e apoio de juízes FIVA; intercâmbio de
informações de calendário de atividades com entidades de outros países e sua
divulgação no Brasil; eventos e atividades filantrópicas realizadas pelos clubes
federados e o papel da FBVA como apoiador e divulgador de todos os eventos.
Premiação da Oficina de Restauração do Ano – FBVA (avaliação e credenciamento
das oficinas de restauração). A Carteira do Antigomobilista e seus benefícios em
eventos.
Coordenadores:
Caetano Carmignani – Clube de Veículos Antigos de Piracicaba – Piracicaba/SP
Roberto Biesemeyer – Veteran Car Club do Brasil – PR – Curitiba/PR
Colaboração especial:
Carlos Manhanelli – Galaxie Clube do Brasil – São Paulo/SP
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Clubes Participantes
Alfa Romeo Clube do Brasil
Alfonso Abrami - alfonso.abrami@gmail.com
Herve Salmon - hsalmon@uol.com.br
Julio Alberto Penteado - julioapenteado@hotmail.com
Associação Brasileira de Colec. de Veículos Antigos – Topclassic Veículos Antigos
Diogo Martins Boos - diogo@topmark.com.br
Daniel Premaor - dpremaor@gmail.com
Associação Clube de Automóveis Clássicos Mercedes Benz de São Paulo
Ulysses Pagliaro - ulysil@uol.com.br
Associação Clube do Carro Antigo do Brasil
Carlos Castilho - contato@clubedocarroantigo.org.br
Associação Maranhense de Veículos Antigos - AMAVA
Ariomar André de Souza - amavama@bol.com.br
Waldir Pires - amavama@bol.com.br
Jeisael de Jesus Pacheco - amavama@bol.com.br
Associação Veículos Antigos Botucatu
José Eduardo Paravani Faillage - eduardo_faillage@yahoo.com.br
Auto Mogiana Clube de Veículos Antigos e Especiais de Ribeirão Preto e Região
José Paulo Parra - parralima@hotmail.com
Chevrolet Clube do Brasil de Carros Antigos
Roberto Suga - robertosuga@hotmail.com
Antonio Carlos Lopes - antoniocarlos@asscont.com.br
Chrysler Clube do Brasil
Luiz Gustavo Monteiro Cabett - gus_cabett@ig.com.br
Fábio de Cillo Pagotto - colector@osite.com.br
Clube de Automóveis Antigos de Pernambuco
José Fernando de Miranda Costa - fmiranda@afonte.com.br
Clube de Autos Antigos Rota Real – CAARR
Caio Mario Baptista Pereira - eletrofogoes@ig.com.br
Clube de Veículos Antigos de Piracicaba
Aguinaldo Luiz de Barros Lorandi - cvap@sinoinformatica.com.br
Sérgio Rinaldi Rolim - cvap@sinoinformatica.com.br
Caetano Carmignani - caecarmignani@gmail.com
Clube do Corvette do Brasil
Eduardo Cotrim - eduardo@phst.com.br
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Clube do Fusca de Novo Hamburgo
João Carlos Fuhr - joaofuhroldcar@gmail.com
Galaxie Clube do Brasil
Carlos Manahanelli - carlos@manhanelli.com.br
Derec de Almeida Jorgetti - derec@galaxieclube.com.br
Paulo Rogério Mondor - contato@galaxieclube.com.br
MG Club do Brasil
Claudio Romi Zanaga - crz@auto4.com.br
Rio Minas Clube do Veículo Antigo
Ricardo Deslanches - rdeslandes@uol.com.br
Sociedade Feminina de Autos Antigos
Nilson Carratu - emcarratu@uol.com.br
Edenise Carratu - emcarratu@uol.com.br
Marcelo Carratu – emcarratu@uol.com.br
Veteran Car Club de Lages
Roberto C. Provenzano - rparq@hotmail.com
Veteran Car Club do Brasil –Balneário Camboriu
Jefferson Pereira - jefferson.pereira@fortelogistica.com.br
Veteran Car Club do Brasil – Ceará
Gustavo Beuttenmuller - cartoriojoaodedeus@yahoo.com.br
José Ednúbio Braga Vasconcelos - ednubio@vasconceloslogistica.com.br
Veteran Car Clube do Brasil do Estado de São Paulo
João Rodolfo LInares - jrlinares@terra.com.br
Marcos Vinicius Meduri - diretoria@drmacustica.com.br
Veteran Car Club do Brasil – PR
Paulo Tadeu Brudzinski - paulotad@hotmail.com
Roberto Biesemeyer - robertojockey@gmail.com
Laércio José Ansiutti - falecom@veteranpr.com.br
Veteran Car Club Novo Hamburgo – RS
Carlos Alberto Gregory - c.gregory@beplast.com.br
Evandro Scholls - evandroscholles@gmail.com
Volks Clube de Teresópolis
Joel Seixas - j.seixas.vct@gmail.com
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Participantes Convidados
Albuquerque Brasil Produções
Roberto Ivan de Albuquerque - albuquerque.producoes@gmail.com
Clube do Fusca de Poços de Caldas – MG
César Henrique De Marco - cesar.demarco@hotmail.com
Jose Lucchino Judice - jl.judice@uol.com.br
Confraria do Hot de Curitiba/PR e Associação Veículos Históricos
Rafael Casagrande – rafael@gruporeta.com.br
Fernando Koenig - rafael@gruporeta.com.br
Vintage Car do Brasil – São Lourenço
Alaiz Campinas Deveza - alaizdeveza@gmail.com
ZR Soluções
José Ricardo - zr-solucoes@uol.com.br
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Eventos Masters
São Eventos Másters, considerados pela federação:
- Encontro Nacional, realizado pelo Instituto Cultural Veteran Car de Minas Gerais, em
Araxá/MG (no feriado de Corpus Christi, bianual).
- Encontro Sul-brasileiro de Veículos Antigos, evento rotativo local entre os estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (no feriado da Proclamação da
República).
- Encontro Nordestino de Veículos Antigos, evento rotativo local entre os estados da
região Nordeste (no feriado de Finados).
- Encontro Paulista de Autos Antigos, evento anual realizado em Campos do
Jordão/SP (no feriado de Tiradentes, ou Dia do Trabalho).
- Encontro de Automóveis Antigos do Rio de Janeiro, evento anual realizado no estado
do Rio de Janeiro (no feriado da Independência do Brasil).
- Encontro Capixaba de Veículos Antigos, evento anual, realizado na cidade de
Vitória/ES (no feriado de Nossa Senhora Aparecida).
- Encontro do Veículo Antigo do Centro Oeste, evento anual, realizado em Goiânia/GO
(data indefinida).
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Critérios para eventos se tornarem Másters
- Número de participantes: mínimo de 300 automóveis;
- Qualidade dos automóveis expostos;
- Local turístico com boa infraestrutura hoteleira/gastronômica;
- Duração mínima: 03 dias;
- Cinco anos de atividades consecutivas;
- Estrutura do evento com conforto para os participantes.
Critérios de premiações nos eventos Másters
- Para veículos importados, seguimos a tabela internacional FIVA:
Classe A: antigos (veículos fabricados até 31/12/1904);
Classe B: veteranos (veículos fabricados entre 01/01/1905 até 31/12/1918);
Classe C: vintage (veículos fabricados entre 01/01/1919 até 31/12/1930);
Classe D: pós vintage (veículos fabricados entre 01/01/1931 até 31/12/1945);
Classe E: pós guerra (veículos fabricados entre 01/01/1946 até 31/12/1960);
Classe F: contemporâneos 1 (veic. fabricados entre 01/01/1961 até 31/12/1970);
Classe G: contemporâneos 2 (veic. fabricados entre 01/01/1971 até o limite de idade
de 30 anos, conforme definição FIVA.
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- Para veículos nacionais, a classificação sugerida é a seguinte:
Categoria JK: veículos fabricados até 31 de dezembro de 1960;
Categoria Tropicalismo: veículos fabricados entre 01/01/1961 até 31/12/1966;
Categoria Milagre Brasileiro: veículos fabricados entre 01/01/1967 até 31/12/1973;
Categoria Geração Discoteca: veículos fabricados entre 01/01/1974 até 31/12/1982;
Categoria Nova República: veículos fabricados entre 01/01/1983 até o limite de idade
de 30 anos.
- Estas categorias poderão ser agrupadas e outras categorias poderão ser criadas a
critério da organização, tais como:
Veículos militares;
Ônibus, coletivos e caminhões;
Utilitários, motocicletas;
Especiais (Viatura, Motor Home, Ambulância, Trailler, etc).
Critério de avaliação:
- No ficha de identificação do veículo, o proprietário deverá informar se deseja
participar (ou não) da premiação;
- Os veículos vistoriados receberão um selo no para-brisa para confirmar a vistoria dos
juízes;
- A planilha de avaliação criada com bases nos critérios da planilha de obtenção da
Placa Preta;
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- Os veículos premiados, só poderão ser julgados novamente após um
período de 05 anos.
Critérios de desempate:
1. Veículo Certificado por um clube federado à FBVA;
2. Antiguidade/Raridade;
3. Importância histórica;
4. Maior distância percorrida para chegar ao evento.
Critérios para escolha do melhor automóvel do evento (The Best):
- Os juízes participantes das comissões o elegerá;
- Os veículos premiados, só poderão ser julgados novamente após um período de 05
anos.
OBS.: Automóveis expostos à venda não poderão concorrer à premiação.
Concurso de Elegância
- Sugerimos que seja feito uma exposição de elegantes, sem premiação;
- Os automóveis serão eleitos pelos clubes federados, com a escolha limitada de um
automóvel por clube;
- A critério da FBVA, outros automóveis poderão ser convidados à exposição;
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- A entrada será realizada mediante convites comercializados pela FBVA;
- Sugere-se traje social.
Calendário de atividades
- Aprofundar intercâmbios entre os clubes sul-americanos com a divulgação de seus
eventos no Brasil;
- Apoiar atividades filantrópicas realizadas pelos clubes federados e o papel da FBVA
como apoiador e divulgador de todos os eventos;
- A sugestão de premiação de uma oficina de restauração como ‘Oficina do Ano’ fica
facultativa às diretorias regionais.
Outras sugestões
- Patrocínios:
- Lei Rouanet: consultar exemplos bem sucedidos (Passo Fundo e Belo Horizonte) de
obtenção de recursos via lei referida;
- Prefeituras.
- Chancela: Os clubes que promovem eventos devem conseguir os patrocínios. A
FBVA se limita ao apoio institucional.
- A FBVA fica vedada de patrocinar quaisquer eventos, de qualquer natureza.
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Outras sugestões
- Calendário oficial de eventos da FBVA: Os clubes federados deverão
informar ao Diretor Regional da FBVA todos seus eventos, com antecedência de, no
mínimo, 90 dias, para que possam ser divulgados pela federação, e não haja conflito
de datas.
- Incentivar aos clubes a criação do Projeto de Lei Municipal, para integrar o calendário
turístico oficial de seu município.
Uso da logomarca da FBVA:
- A FBVA poderá apoiar eventos dos clubes federados através do uso da logomarca,
acompanhado dos dizeres: “Filiado à”.
- Eventos comerciais e outros, serão estudados caso a caso.
Banco de juízes
- Disponibilizar aos clubes que pretendam premiar carros em eventos, um banco de
juízes que sejam tecnicamente capacitados e referenciados pelo FBVA.
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Carteira Nacional de Antigomobilista - CNA
Motivo: Fornecer aos associados dos clubes federados uma carteira com
validade nacional através da FBVA para ser usada para se obter desconto em
empresas associadas e no ingresso de eventos que são realizados no Brasil.
A carteira deverá ser numerada e no formato de cartão de crédito com o logo da FBVA
e com as seguintes informações:
Nome:
CPF:
RG:
Clube:
“Colecionador de Veículos Antigos na Categoria de Piloto Amador.”
Para evitar a necessidade de foto podemos colocar uma observação: "Válida com a
apresentação da Carteira Nacional de Habilitação."
No verso pode conter a seguinte frase: "Solicitamos as autoridades, organizadores e
clubes filiados o apoio ao portador deste documento nos eventos de veículos de
coleção, exposições e encontros."
A ideia é que o clube ofereça aos associados a oportunidade de ter uma carteira única
fornecida pela FBVA com validade de 3 a 5 anos e valor entre R$ 50,00 e R$ 100,00.
Acredito que em caso de renovação o valor deve ser de 50% de uma carteira.

73

Vantagens da CNA:
Desconto em empresas conveniadas.
Desconto no ingresso e na inscrição de evento de clubes federados.
Desconto na compra de produtos da loja da FBVA.
Desconto na assinatura de jornais e revistas especializadas.
No lugar do clube criar e expedir suas carteiras oferecer a da FBVA ou mesmo
oferecer em conjunto com a carteira do clube.
No caso de troca de clube necessita apenas solicitar a alteração no cadastro da FBVA.
Reconhecimento no âmbito nacional.

74

Comissão de Atividades
Dinâmicas e Esportivas
Atualização da Cartilha de Raids, campeonatos nacional e regionais, critérios técnicos
das provas e de premiação; o papel da FBVA como apoiador e divulgador. A parceria
com a Confederação Brasileira de Automobilismo - CBA. O Campeonato Brasileiro de
Regularidade - CBR e os campeonatos estaduais. O website do CBR. Divulgar
eventos mundiais no website da FBVA. Exigência da Carteira do Antigomobilista
(piloto amador). II Rallye Sulamericano. O passaporte FIVA em provas internacionais.

Coordenador:
Leandro Mazzoccato - Veteran Car Club dos Vinhedos – Bento Gonçalves/RS
leandro@madem.com.br
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Clubes Participantes
Alfa Romeo Clube do Brasil
Emanuel Zular Zveibil – ezz@br2001.com.br
Wanderlei Natali – wnatali@uol.com.br
João Roberto Rodrigues – jrr.epam@uol.com.br
Ricardo Prado - ri-prado@uol.com.br
Associação de Prop. Automóveis Clássicos da Marca Mercedes Benz
Paulo José Meyer Ferreira - pjmf10@hotmail.com
Blumenau Autos Veteranen Club
Eurípedes Augusto de Nascimento - ean@terra.com.br
Chevrolet Clube do Brasil de Carros Antigos
Roberto Suga - robertosuga@hotmail.com
Clube do Veículo Antigo de Goiás - CVAGO
Ronay de Andrade Pereira - ronay@liderar.com.br
MG Clube do Brasil
Luiz Cesar Ramos Pereira – lcrp@advocaciarp.com.br
Nictheroy Clube de Veículos Antigos
Augusto Goldschmidt Mosca - augustomosca@yahoo.com
Veteran Car Club da Bahia
Jorge Cirne Rocha Filho - jcirnef@gmail.com
Veteran Car Club do Brasil – Brasília
Paulo Mostardeiro Werberich - paulo.mostardeiro@uol.com.br
Veteran Car Club dos Vinhedos – Bento Gonçalves/RS
Leandro Mazzoccato - leandro@madem.com.br

Participantes Convidados
Confraria do Hot de Curitiba/PR e Associação Veículos Históricos
Rafael Casagrande – rafael@gruporeta.com.br
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1 – Objetivo
A FBVA desenvolve um projeto para seus clubes filiados que visa a
incentivar a prática de eventos que venham a estimular os proprietários de
carros antigos a movimentar seus veículos.
Estimular a prática de passeios, raids culturais ou turísticos, rallies turísticos, rallies
esportivos, proporcionando aos seus proprietários oportunidades de utilização de seus
carros em movimento.
2 – Participação da FBVA
-

Orientar e auxiliar os clubes locais para a realização das provas por eles
promovidas

-

Definir a normatização para a realização de provas oficiais da FBVA.

-

Promover um programa nacional de provas de Rally, de forma a divulgar em todo
território nacional a prática esportiva para os veículos antigos.

-

Orientar e verificar o cumprimento das normas básicas de cada prova.

-

Até o mês de outubro de cada ano obter informações sobre os eventos a serem
realizados no ano seguinte pelos clubes federados, a fim de elaborar o calendário
e evitar conflito na realização de eventos, especialmente na mesma região da
sede de cada clube.

-

Orientar na divulgação das provas oficiais dos clubes federados, disponibilizando
os meios de comunicação utilizados pela FBVA.

-

Estimular a participação de novos associados através da realização de cursos
básicos de navegação.

-

Auxiliar os clubes federados, anfitriões, na preparação da documentação exigida
em cada região onde serão realizadas as provas.

-

Auxiliar na captação de recursos financeiros, bem como disponibilizar tais
recursos aos clubes federados, anfitriões da cada prova.
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3 – Dos Eventos
-

Os eventos devem atender os interessados em competições de
regularidade ou não, com maior ou menor complexidade técnica, ao
mesmo tempo ou alternadamente deve atender também aos interessados em
realizar percursos em trechos com características turísticas, com paisagens,
locais históricos e culturais.

-

Orientar e coordenar a programação dos eventos de tal forma que a data de
realização não conflite e nem prejudique os demais eventos do calendário oficial
da FBVA.

-

A FBVA, até que os clubes federados não organizem um campeonato regional,
poderá promover um campeonato em nível nacional (brasileiro), com no mínimo 4
(quatro) provas em regiões diferentes e distribuídas de forma a estimular e
desenvolver os rallies.

4 - Veículos Admitidos
Com o objetivo de estimular a preservação de qualidade e originalidade dos carros
antigos, a FBVA recomenda aos eventos preparados pelos clubes associados os
seguintes critérios de admissão:
-

Veículos com 30 anos ou mais de produção respeitando os critérios de originalidade,
com certificado de originalidade emitido pela FBVA, por clube filiado ou com
passaporte FIVA.

-

Outros veículos não enquadrados dependerão de aprovação da Comissão
Organizadora da prova.

-

Os eventos preparados pela FBVA ou por clubes locais que adotem a legislação
da FIVA para suas provas deverão atender os seguintes critérios para admissão
e classificação:

ABCDEF-

Antigos – construídos até 31/12/ 1904
Veteranos - construídos até 31/12/1918
Vintage – Construídos até 31/12/1930
Pós Vintage – Construídos até 31/12/1945
Pós Guerra – Construídos até 31/12/1960
Contemporâneos I – Construídos até 31/12/1970
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G - Contemporâneos II – Construídos entre 1971 até 1980
H – Contemporâneos III – 1981 e construídos até o limite de aceitação
5 – Passaporte FIVA/Certificado de Originalidade
Documentos que atestam a originalidade dos veículos emitidos pela FIVA e a FBVA,
respectivamente.
Para emissão do passaporte FIVA os interessados deverão procurar os seus clubes
de associação para a avaliação e posterior encaminhamento a FBVA.

6 - REGULAMENTO GERAL
As normas que deverão embasar os regulamentos serão elaboradas pela FBVA e
terão como base as normas estabelecidas pela FIVA (www.fiva.org).
Os clubes anfitriões deverão seguir as normas base da FBVA na elaboração do
regulamento de suas provas regionais.
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Comissão de
Planejamento Estratégico
e Orçamentário
Como sugestão para a FBVA, o planejamento estratégico da FIVA (Cultura, Abertura e
Profissionalismo) esta enfatizando o antigomobilismo como atividade cultural, abertura
de filiações alem de clubes e associações (museus, importadores, despachantes,
oficinas de restaurações, seguradoras, empresas de leiloes, comerciantes de pecas de
reposição,

montadoras

etc.)

e profissionalização

da

gestão com

auditoria

independente e reestruturação administrativa; a estrutura administrativa da FBVA e
seu organograma; mudança da sede da FBVA para São Paulo; cartilha de atribuições
de cada cargo da diretoria da FBVA; manual de governança corporativa; plano de
atividades da FBVA para os próximos 5 anos; analise das receitas e despesas;
identificação das necessidades prioritárias; elencar novas atividades/novas receitas;
distribuição

dos

recursos

versus

atividades/prioridades;

investimentos

na

modernização administrativa e aquisição/comodato de sede própria.
Coordenador:
Adolpho Sérgio Ramos Massa - MG Clube do Brasil – São Paulo/SP
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Clubes Participantes
Alfa Romeo Clube do Brasil
Adolpho Sérgio Ramos Massa - smassa@terra.com.br
Daniel Soares Filho - betaespaco@hotmail.com
Associação Clube do Carro Antigo do Brasil
Ricardo Luna - ricardo@clubedocarroantigo.org.br
Associação Jundiaiense de Motores a Ar - Fusca Clube Jundiaí
José Mateus Lopes Soares da Silva - suetamj@hotmail.com
Chevrolet Clube do Brasil de Carros Antigos
Roberto Suga - robertosuga@hotmail.com
Antonio Carlos Lopes - antoniocarlos@asscont.com.br
Clube de Automóveis Antigos de Santos
João Antonio Rechtenwald - ferrugem2007@gmail.com
Galaxie Clube do Brasil
Derec Jorgetti de Almeida - derec@galaxieclube.com.br
Veteran Car Club de Criciúma
Andrés Pesserl - andres.pesserl@omnes.com.br
Veteran Car Club de Florianópolis
Altair Manoel - altairmanoel@hotmail.com
Veteran Car Club do Brasil – Brasília
Fernando Antonio Marques - fernandomarques@terra.com.br
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Planejamento Estratégico
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5 - PROGRAMAS DE EVENTOS
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Apresentação dos eventos, suas prioridades e consolidação.
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6 - ORÇAMENTO DA FBVA
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Previsão de Receita para 2015.
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Previsão dos Saldos Orçamentários para execução dos Programas

Corporativos e Programas de Eventos.
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Planejamento Estratégico
Se não planejarmos nossas ações, outros definirão por nós nosso futuro, e
provavelmente não a nosso favor, por falta de conhecimento do que somos e onde
queremos chegar.
1 - VISÃO
Há uma expectativa crescente de interessados que procuram o carro antigo como
elemento para aproximação de novos grupos de amizade, interesse cultural
envolvendo a história da evolução da indústria automotiva e de suas marcas, e como
objeto de investimento com expectativa de valorização no futuro.
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2 - MISSÃO
A Federação Brasileira de Veículos Antigos (FVBA) deve ter como missão
desenvolver a cultura do veículo histórico oferecendo aos interessados e
colecionadores todo o apoio necessário para proteger, expor, movimentar, manter,
adquirir, vender e divulgar seu automóvel clássico.
3 - DIRETRIZES CORPORATIVAS
As diretrizes corporativas são indicações de linhas de ação que servem de referência
e orientação a todo o conjunto de instituições que compõem a FBVA com sua
administração central e seus clubes associados.
Essas diretrizes devem se desdobrar em Projetos Corporativos e Projetos de Eventos
a serem propostos pela administração e os clubes associados, de forma que, sendo
aderentes às diretrizes corporativas, devem oferecer as informações dos resultados
esperados, custos, fontes de recursos, prioridades, cronogramas e coordenadores
responsáveis.
3.1 - Qualidade e Tempos de Execução dos Processos Internos
- Aperfeiçoar o julgamento para atribuição da Placa Preta, de forma a inibir a emissão
de Placas Pretas irregulares.
- A Placa Preta deve ser vista como um certificado histórico de um bem cultural
devendo, por isto, ser valorizada e respeitada.
- Informatizar todas as etapas envolvendo atribuição da Placa Preta e importação de
veículos históricos, reduzindo seu tempo de processamento. Informatizar e atualizar o
cadastro de veículos com Placa Preta.
- Aprimorar a qualidade de todos os serviços prestados como a avaliação dos veículos
para a emissão da Placa Preta e inspeção dos clássicos, diferenciando-se de outras
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instituições que o fazem, tornando-se o canal preferencial para o governo
e colecionadores. Qualidade como arma de competitividade.

3.2 - Eventos Estáticos e Dinâmicos
- Normatizar os procedimentos de forma a auxiliar na organização e premiação de
veículos históricos nas Exposições e Concursos de Elegância.
- Retirar os entraves e dificuldades para importação de veículos históricos , suas
peças e equipamentos novos ou usados.
- Projetar e provar a Carteira de Antigomobilista , dando ao colecionador as condições
de trazer peças e equipamentos para seus veículos históricos junto com sua bagagem
de viagem, mesmo que dentro os limites legais já estabelecidos.
- Estimular a realização de provas de regularidade que reúnam para sua organização
mais de um clube da mesma região, ampliando a quantidade de participantes e
melhorando a contribuição financeira.
- Desenvolver e estimular com premiação, programas estáticos e dinâmicos com a
participação de jovens e duplas femininas.
- Formar um comitê de julgadores permanentes com conhecimento profundo de
marcas e modelos para avaliação dos veículos históricos nas principais Exposições e
Concursos de Elegância. Quando possível e necessário contar com juízes
internacionais.
- Normatizar e divulgar as provas dinâmicas apoiadas pela FBVA, como o
Campeonato Brasileiro de Regularidade (CBR), a parceria com a Confederação
Brasileira de Automobilismo (CBA) e a exigência de Carteira Nacional de
Antigomobilista (CNA) - “Colecionador de Veículos Antigos na Categoria de Piloto
Amador”.
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3.3 - Planejamento e Administração
- Fazer do planejamento estratégico anual da FBVA uma ferramenta de
gestão eficiente.
- Normatizar as atribuições e atualizar a estrutura administrativa da FBVA
considerando também a possibilidade de mudança da sede para São Paulo.
- Revisão do Estatuto da FBVA, dando mais flexibilidade para o quorum necessário às
decisões da Assembléia Geral, e autorizando a transferência da sede para a cidade de
São Paulo.
- Assegurar a qualidade da auditoria externa contábil e financeira.
- Permanente análise das condições da FBVA no seu ambiente externo, governo,
sociedade e mídia.
- Promover uma permanente auto-avaliação de gestão, analisando a incidência dos
pontos fortes que facilitam o atendimento dos objetivos, os pontos fracos que
prejudicam este atendimento, e os pontos a melhorar, que têm características
positivas, mas pouco eficientes.
- Avaliar a adequação das atribuições da estrutura administrativa atual, diante dos
desafios impostos pela complexidade e crescimento das demandas atuais e futuras.
- Fortalecer a estrutura visando obter mais qualidade e agilidade no andamento dos
processos.
- Metodizar o sistema de informações interno e seu processo decisório entre clubes
regionais e a sede.

3.4 - Relacionamento com Entidades Externas
- Maior aproximação com a FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens),
compartilhando informações sobre a legislação dos países membros e eventos
estáticos e dinâmicos no exterior.
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- Orientar e auxiliar nos contatos e preparação dos documentos
necessários para a apresentação de proposta de regulamentação dos
Veículos Modificados.
- Editar a cartilha com orientações para formação de novos clubes de veículos antigos
e

intensificar

o

intercâmbio

da

FBVA

com

outras

entidades

ligadas

ao

Antigomobilismo.
- Fortalecer os canais de comunicação externos com informações claras, verdadeiras,
rápidas e eventualmente ilustradas com imagem.
- Promover a aproximação com os órgãos do governo demonstrando a coincidência de
interesses comuns dos nossos programas ligados à cultura, educação, meio-ambiente,
infância, idoso, trânsito.
- Acompanhar a evolução e procurar colaborar no desenvolvimento do programa dos
governos do Mercosul em estabelecer uma Placa Única.
- Receber no quadro social da FBVA instituições que atuam no mesmo universo de
veículos históricos como: importadores, oficinas especializadas, organizadores de
eventos, museus, etc.
- Analisar e acompanhar a evolução das leis e regulamentos dirigidos aos veículos
históricos em outros países.
- Acompanhar a evolução dos procedimentos normativos da FIVA, participando dos
seus encontros e do debate de suas políticas.
- Estudar as regras de relacionamento entre a FIVA e a FIA adotando se no Brasil os
mesmos procedimentos básicos deste relacionamento.
- Construir uma política de comunicação sólida e eficiente de forma a mostrar à
sociedade o papel da FBVA e seus clubes associados como instituições importantes
na preservação e desenvolvimento da cultura da história da indústria automobilística.
- Circular em revistas especializadas, a exemplo da Classic Show, uma agenda de
eventos e fator de interesse do antigomobilismo.
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- Desenvolver ações conjuntas de treinamento, palestras e cursos para
aprimoramento da cultura e formação técnica no antigomobilismo.
- Definir a política de patrocínio da marca FBVA, junto a possíveis
empresas ou marcas.

3. 5 - Recursos
- Propor a obtenção de novos recursos junto a órgãos federais, estaduais e entidades
privadas.
- Diversificar o uso de fontes de recursos, desenvolvendo eventos que com o suporte
da mídia e interesses da sociedade atraiam patrocinadores que contribuam no suporte
dos custos.
- Preparar projeto ou contratar consultoria especializada para apresentação de
proposta aos governos federal e estaduais visando a obtenção de recursos para apoio
aos nossos eventos, de cunho cultural.
- Desenvolver Programas de Eventos que ajudem a sociedade e seus problemas
como pobreza, educação, infância desassistida, meio ambiente. Grandes empresas
que trabalham para a melhoria de suas imagens, podem ser nossos parceiros nestes
eventos.
- Avaliar vantagens de criação de Institutos ou OSCIP, para fins de captação de
recursos para eventos.

4 - PROGRAMAS CORPORATIVOS PARA MELHORIA DA GESTÃO
Estes programas são desdobramentos das Diretrizes Corporativas propostos pela
Administração e seus Clubes Associados, visando ao aperfeiçoamento da gestão
como um todo.
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4.1 - Apresentação dos Programas Corporativos
- Proponente - Completar as informações conforme formulário em anexo.
- Descrição do programa - Descrição sucinta focando o objetivo e
resultados esperados. Designar responsável e participantes.
- Cronograma - Medido em trimestres, o tempo previsto para execução.
- Custos previstos e fontes de recursos - Os custos devem ser detalhados por
trimestres, envolvendo compras, contratações etc. Mostrar se há dependência de
recursos do Orçamento de Receita da FBVA ou se dispõe de outras fontes

de

recursos.
- Coordenador e pessoas envolvidas – Citar os responsáveis.
- Prioridades - 1 Se refere aos programas que aderem a uma ou mais Diretrizes
Corporativas e necessitam de pouco ou nenhum recurso do Orçamento.
- Prioridades - 2 Aderem as Diretrizes Corporativas, mas necessitam para sua
realização de recursos do Orçamento.
Programas de prioridade 2 podem ser tão importantes quanto os de prioridade 1, se
seus resultados dirigem se a resultados de curto prazo e representam grandes ganhos
de qualidade de gestão.
- Os programas podem ser apresentados para o período de dois anos.
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4.2 - Consolidação dos Programas Corporativos
- Os programas propostos são consolidados em reuniões e apresentados ao final,
como os programas a serem desenvolvidos pela FBVA pelo período de dois anos.
- O critério de consolidação será o de avaliação das prioridades e dos recursos
disponíveis no orçamento.

91

4.3 - Acompanhamento dos Programas Corporativos
- Trimestralmente, a Administração se reunirá com as Diretorias Regionais
e Clubes Associados para a avaliação dos resultados, reprogramação,
inclusão de novos programas, encerramento ou cancelamento de outros.
- O programa encerrado com sucesso deve merecer um relatório para divulgação de
seus procedimentos exitosos.
- Os programas com dificuldade de realização devem também apresentar informação
dos seus
5 - PROGRAMAS DE EVENTOS
- Estes programas incluem as Exposições, Concursos de Elegância, Ralis, Raids, e
reuniões regulares dos sócios com seus clássicos.
- Em torno de 140 eventos por ano são programados e divulgados pelo site da FBVA
com antecedência, e de certa forma incorrem em algum custo de realização.
- Os diversos clubes, através de suas Diretorias Regionais devem informar à Sede os
seus programas anuais, informando os seus clubes organizadores e datas de
realização.
- Esta grande quantidade de eventos por semanas e meses, mostra o crescimento da
força do antigomobilismo no Brasil, ao mesmo tempo que causam uma dispersão na
atenção que FBVA pode dispensar a cada evento.
- A política ideal , conforme as Diretrizes Corporativas indicam, seria a concentração
destes programas em eventos de porte médio, respeitadas as distancias geográficas e
a natureza dos mesmos.
- Diante da grande quantidade de eventos anuais, a limitação do auxilio que a FBVA
pode oferecer os clubes é de natureza financeira.
- Diretrizes Corporativas que devem se transformar em Programas de Ação, cumprirão
a tarefa de aumentar a disponibilidade destes recursos para os eventos programados.
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5.1 - Apresentação dos eventos, suas prioridades e consolidação.
Os Programas de Eventos devem ser classificados por sua ordem de prioridade.
Seguem alguns critérios que julgamos importantes para avaliação da prioridade dos
eventos:
- Não necessita, ou exige pequenos valores recursos orçamentários da FBVA.
Outras fontes de recursos cobrem a totalidade dos seus custos previstos
- Tem visibilidade regional junto aos clubes da sua região
- Reúne mais de um clube na organização do evento
- Desperta a atenção da mídia, que estará presente e divulgará o evento.
- Apresenta uma quantidade de participantes significativa para a região
- Na proposta de obtenção de recursos da FBVA, o clube solicitante além de
esclarecer sobre os pontos acima, deve indicar o nome do evento, os clubes
que o organizaram e o seu cronograma.
- Os critérios acima vão priorizar os eventos mais bem preparados e mais atrativos.
- Os eventos preparados por clubes com quadros sociais menores devem também ter
uma reserva de recursos no orçamento de forma a atendê-los, incentivando-os a
perseguir na valorização destes eventos.

5.2 - Acompanhamento dos Programas de Eventos
- Trimestralmente, a Administração se reunirá com as Diretorias Regionais e Clubes
Associados para a avaliação dos resultados, reprogramação, inclusão de novos
programas, encerramento ou cancelamento de outros.
- O programa encerrado com sucesso deve merecer um relatório para divulgação de
seus procedimentos exitosos.
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- Os programas com dificuldade de realização devem também apresentar
informação dos seus motivos e providências a tomar.
6 - ORÇAMENTO DA FBVA
- O orçamento da FBVA se constitui na peça fundamental de gestão que definirá o
ritmo de atividade da instituição.
- Consolidando-se as receitas previstas para o período, levando-se em conta a
projeção das atuais fontes e o acréscimo de outras que poderão contribuir ao
orçamento.
- Direcionar os recursos da federação em diversas aplicações consiste em usar
informações e habilidades dos gestores de forma a:
- Manter a segurança operacional equilibrando receitas, despesas e
investimentos; e dispor de uma reserva de segurança para situações
imprevistas.
- Estimular todos os clubes proponentes de eventos a reduzir o uso dos
recursos do orçamento e buscar outras fontes para compor com as suas
despesas. Da mesma forma devem agir os proponentes dos Programas de
Ação decorrentes das Diretrizes Corporativas.
- Os gastos de representação, incluindo viagens e hospedagens, devem ser
apenas os necessários para manter os contatos de forma eficiente entre a Sede
e as Diretorias Regionais e entre a Federação e entidades externas.
- Uma vez o Orçamento aprovado, acompanhar a evolução dos gastos
conforme previsto.
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6.1 - Previsão de Receita para 2015.
- Trimestralidade dos clubes associados - com previsão de 128 clubes
contribuindo no ano com o valor de R$900,00, e manutenção do valor
atual. R$115.200,00.
- Importação de veículos - estimando se a mesma frequência mensal de hoje teremos
350 veículos em 2015. Como outros importadores atuam neste segmento sugerimos o
valor de R$ 400,00 por veiculo para 2015, totalizando uma receita de R$140.000,00.
- Placa Preta – Temos a previsão de 1000 emplacamentos para 2015 com o valor
revisto de R$ 40,00 passando para R$ 100,00 por veiculo autorizado, totalizando
R$100.000,00 para o exercício.
- Totalizando estes valores teremos uma receita total de R$ 355.200,00
6.2 - Previsão dos Saldos Orçamentários para execução dos Programas
Corporativos e Programas de Eventos.
- Nos últimos 22 meses a FBVA apresentou uma despesa mensal de R$ 26.284,31,
totalizando R$ 315.411.76 para 12 meses.
- Para 2015 algumas despesas administrativas podem sofrer acréscimo, em virtude de
aumentos com pessoal, reuniões de acompanhamento e mudança da Sede e
investimentos em informatização de processos, tudo isso com a previsão de
R$308.271,96.
- Considerando a receita estimada de R$355.200,00 e as despesas estimadas acima,
haveria um saldo orçamentário de R$46.932,00, que seriam destinados a formação de
uma reserva de segurança, aos Programas de Melhoria de Gestão e aos Programas
de Eventos.
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- Este saldo, refere-se ao atendimento e alguns itens como seguem:
viagens de diretores, apoio a eventos, Rallys, participação FBVA em
eventos, troféus e placas, brindes e outras despesas não correntes.
- Os programas corporativos e de eventos, serão avaliados seguindo os critérios
apresentados e após as reuniões de aprovação, farão parte do Programa de Ação que
a FBVA pretende desenvolver e apoiar para 2015.
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Receitas Correntes

355.200,00

Trimestralidades

115.200,00

Placa Preta

100.000,00

Importação de Antigos

140.000,00

Despesas Correntes

308.271,96

Funcionários

12.528,00

Contabilidade

4.392,00

Asses. Administrativa

49.596,00

Telefonia/Internet

4.320,00

ETC/Nominare/Outros

29.676,00

Correios

15.468,00

Mat. De Escritório

3.936,00

Instalação FBVA

109.200,00

Despesas Bancárias

3.324,00

Anuidade FIVA

10.284,00

Impostos

1.308,00

Impressos /Material de Divulgação

5.808,00

Implantação de Sistema de Informática

29.999,96

Manutenção de TI

24.000,00

Diversos

9.432,00
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Superavit/Deficit das Atividades

46.932,00

Provisões

4.693,20

Despesas de Representação /Subvenções
Viagens de Dretores
Apoio a Eventos
Rallys
Participação FBVA em Eventos
Troféus e Placas
Brindes
Outras Despesas não correntes
Superávit/Deficit

42.238,80
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Comissão de Veiculos
Antigos Personalizados
Convidaremos as lideranças do segmento e coordenaremos os trabalhos para
identificar as categorias dos veículos antigos modificados; os eventos e exposições no
Brasil e no mundo; exemplos de regulamentação em outros países; certificação de
segurança veicular e elaboração do documento-proposta de regulamentação.

Coordenador:
Victor Rodder - Curitiba Roadsters – Curitiba/PR
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Clubes Participantes
Chevrolet Clube do Brasil de Carros Antigos
Roberto Suga - robertosuga@hotmail.com
Clube de Autos Antigos de Araras
Osmar Bethegelli Filho - beteglelli@ig.com.br
Clube de Veículos Antigos de Piracicaba
Dirceu Pereira Junior - dpereira@dglnet.com.br
Instituto Cultural Veteran Car Club Brasil - Minas Gerais
Otávio Pinto de Carvalho - otaviocarvalho@uai.com.br
Juquery Motor Club
Samuel Romera do Nascimento - opalasamuel@gmail.com
Veteran Car Club - Bahia
Ulisses Britto Junior - u.brittojr@gmail.com
Veteran Car Club do Brasil – RJ
José Cândido Muricy Neto - muricy@ism.com.br
Veteran Car Club do Brasil – RS
Sérgio de Oliveira Pianca - veteran@veterancarclub-rs.com.br

Participantes Convidados
Confraria do Hot de Curitiba/PR e Associação Veículos Históricos
Rafael Casagrande – rafael@gruporeta.com.br
Curitiba Roadster
Paulo Cezar Menuci - pcmenucci@toyama.com.br
Sergio Liebel - serbel45@hotmail.com
Victor Rodder – victor.rodder@gmail.com
Marin Olds
Antonio Carlos Marin - marin@marinolds.com.br
Revista Full Power
Eduardo Bernasconi
ZR Soluções
José Ricardo - zr-solucoes@uol.com.br
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VEÍCULOS ANTIGOS PERSONALIZADOS
Através de convite da FBVA, foi formada a presente comissão para discutir
a documentação e regularização de veículos antigos personalizados, junto a esta
entidade;
Tal Comissão, composta por pessoas com notório saber e respeito nacional e
internacional dentro de sua área de expertise, qual seja, o universo dos carros e da
cultura Hot, Custom e personalizados, restou assim composta:
Victor Rodder – Da cidade de Curitiba/PR - Diretor Jurídico da Associação de
Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural Curitiba Roadsters, proprietário de
veículo Customizado, pesquisador e entusiasta da cultura Hot Rod e Custom.
victor.rodder@gmail.com;
Ulisses Britto Junior – Da cidade de Salvador/BA - Presidente do Veteran Car Club
da

Bahia,

proprietário

e

customizador

de

veículo

antigo

personalizado.

ubrittojr@gmail.com
Sergio Liebel - Da cidade de Curitiba/PR - Conselheiro da Associação de
Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural Curitiba Roadsters, proprietário e
customizador de hot rods a mais de 20 anos, pesquisador, incentivador e entusiasta
da cultura Hot Rod e Custom. serbel45@hotmail.com
Antonio Carlos Marin – Da cidade de São Paulo/SP - Proprietário e customizador de
veículos antigos personalizados, Hot Rods e Customizados. marin@marinolds.com.br;
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Dirceu Pereira Junior – da cidade de Campinas/SP - Diretor Regional da
FBVA para Campinas e interior de SP. Sócio do Clube de Veículos Antigos
de Piracicaba/SP - Proprietário e restaurador de carros clássicos e
originais. Proprietário e customizador de hot rods e customs. dpereira@dglnet.com.br
Samuel Romera Nascimento – da cidade de Caieiras/SP - Presidente do Juquery
Motor Club, Caieiras/SP – proprietário de veículos antigos e entusiasta da cultura hot
rod e custom. opalasamuel@gmail.com
Rafael Casagrande – da cidade de Curitiba/PR - Promotor de eventos de veículos
antigos

personalizados;

proprietário

de

hot

rods

e

entusiasta

da

cultura.

rafael@gruporeta.com.br
Osmar Beteghelli Filho – da cidade de Araras - Diretor Regional Adjunto da FBVA
para Campinas e interior de SP. Presidente do Clube De Autos Antigos de Araras Proprietário de carros antigos personalizados e veículos clássicos e originais.
beteglelli@ig.com.br;
Eduardo Bernasconi – Diretor Geral da Revista Full Power
José Candido da Silva Muricy Neto – Membro do Conselho Consultivo da FBVA.
muricy@ism.com.br
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E as conclusões e propostas desta comissão restaram assim resumidas:
1 - A criação e permanência desta comissão como ente da FBVA;
2 - A delegação a esta comissão, da incumbência de orientar e encaminhar propostas
de regulamentação dos veículos antigos personalizados, diretamente aos órgãos
competentes, através da FBVA;
3 - A utilização da nomenclatura “veículos antigos personalizados” ao invés de
veículos modificados, em face do caráter pejorativo que tal denominação assumiu;
4 - A busca de uma regulamentação específica para veículos antigos personalizados;
5 - A inclusão da Associação de Veículos Históricos como afiliada da FBVA, a qual
será interlocutora da Federação com os Clubes de Hot Rods e Antigos modificados e
ficará incumbida de: Criar um banco de dados nacionais de veículos antigos
personalizados; Organização de calendário próprio de eventos; A orientação e
assessoria dos interessados para criação de clubes de Hot Rods e Antigos
modificados;
6 - Que veículos antigos personalizados, especificamente os fabricados até 1964, sem
demérito a outras modalidades de veículos, em virtude de seu caráter histórico e
cultural, necessitam de tratamento legal especifico;
7 - A utilização, resguardadas as devidas proporções, do modelo sugerido pelo SEMA
– Specialty Equipment Market Association, instituição que regulamenta e auxilia
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antigos personalizados nos EUA desde 1963, data de sua criação, como
legislação de base.
8 - O reconhecimento, em virtude de suas características históricas e culturais, de 04
categorias de carros antigos personalizados, a saber:
a) Hot Rods – veículos antigos personalizados fabricados até o ano de 1936
b) Street Rods – veículos antigos modificados fabricados entre os anos de 1937 e
1948
c) Customs - veículos antigos modificados fabricados entre os anos de 1949 a 1964;
d) Personalizados – carros antigos modificados com fabricação a partir de 1965 e com
mais de 30 anos de fabricação;
9 - A criação de critérios rígidos e específicos para regulamentação dos antigos
personalizados, conforme os critérios existentes para emissão de Certificado de
Originalidade, resguardadas as devidas proporções;
10 - Que os “Certificados de Conformidade” para veículos antigos personalizados
apenas sejam emitidos para veículos associados a clubes afiliados à FBVA, através da
Associação de Veículos Históricos;
11 - Seguindo as categorias acima elencadas, os critérios a seguir sugeridos:
a) Os veículos deverão ser submetidos a avaliação de segurança veicular, pelas
entidades oficialmente reconhecidas para tanto.
b) Que a licença seja renovada anualmente.
c) Que não recebam a licença os veículos que tenham recebido multa grave ou
gravíssima nos últimos 12 meses.
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d) Que não recebam certificação veículos que tenham sido modificados,
caso a modificação seja passível de caracterização como veículo de
competição, exceto para os carros com fabricação até 1964, e que
participem exclusivamente das competições oficiais da CBA/FBVA para veículos
antigos.
e) Que não recebam certificação veículos passíveis de regularização pela legislação já
existente (ex. alteração de suspensões, roda, motor).
f) Que não recebam certificação veículos caracterizados como réplicas e/ou
recriações, os quais serão objeto de estudo próprio em momento futuro por esta
mesma comissão.
g) Que não recebam certificação veículos que se caracterizem como Off-Road.
h) Que veículos com fabricação até 1964 sejam certificados seguindo critérios de
valoração histórica e cultural, com base na vasta e sedimentada literatura Norte
Americana;
i) Que veículos com fabricação a partir de 1965, com mais de 30 anos de fabricação,
tenham no mínimo mais de 80% de modificação, sendo estas modificações analisadas
em conjunto, e alcancem simultaneamente, alterações de motor, suspensão, rodas e
pintura.
12 - Que a importação de carros antigos modificados seja permitida, desde que
enquadrados nas categorias acima, e que a importação se limite a veículos com mais
de 30 anos, prontos e acabados, devidamente documentados no país de origem,
limitados a dois veículos por ano por sócio, o qual deverá permanecer com carro por,
no mínimo 02 anos, não podendo em qualquer hipótese, caracterizar finalidade
comercial.
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13 - Uma vez instituída essa comissão, e aprovados os seus
regulamentos,

que

eventuais

descumprimentos

importe

no

descredenciamento do associado da Federação
Em suma, reivindicar a regulamentação de veículos modificados/personalizados, a
saber:
1 – ter sido fabricado há mais de trinta anos;
2 – integrar uma coleção;
3 – apresentar Certificado de Conformidade de Veículo Personalizado;
4 – apresentar Certificação de Segurança Veicular.
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Comissão de Assessoria
Financeira, Jurídica e
Contábil
O papel da FBVA na identificação de recursos e benefícios públicos nas esferas
federal e estadual tanto para eventos estáticos como dinâmicos. Cartilha para
constituição de clube de antigomobilismo, estatuto sugestivo (OSCIP, Instituto etc.);
entidade de utilidade pública; dicas contábeis etc. Modelo de protocolo de intenções
de intercâmbio internacional com outras entidades de antigomobilismo no mundo;
revisão do Estatuto da FBVA.

Coordenador:
Derec de Almeida Jorgetti – Galaxie Clube do Brasil – São Paulo/SP
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Clubes Participantes
Associação Jundiaiense de Motores a Ar - Fusca Clube Jundiaí
José Mateus Lopes Soares da Silva - suetamj@hotmail.com
Confraria do Carro Antigo de Carazinho
Leonardo Simonato - leonardosimonato@terra.com.br
Chevrolet Clube do Brasil de Carros Antigos
Roberto Suga - robertosuga@hotmail.com
Antonio Carlos Lopes - antoniocarlos@asscont.com.br
Clube de Automóveis Antigos de Santos
João Antonio Rechtenwald - ferrugem2007@gmail.com
Galaxie Clube do Brasil
Derec Jorgetti de Almeida - derec@galaxieclube.com.br
Veteran Car Club do Brasil – Brasília
Fernando Antonio Marques - fernandomarques@terra.com.br
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ÍNDICE
1 - ASSOCIAÇÃO
2 - OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
3 - INSTITUTO
4 - UTILIDADE PÚBLICA
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FORMATOS POSSÍVEIS PARA CONSTITUIÇÃO DE UM “CLUBE”.
Os Clubes podem ser constituídos como ASSOCIAÇÃO, OSCIP Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, INSTITUTO e ainda receber
título (municipal, federal ou estadual) de entidade de UTILIDADE PÚBLICA.
ASSOCIAÇÃO: previsto no artigo 53 do Código Civil Brasileiro dispõe que
“constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não
econômicos”.
Sua constituição consite na elaboração de estatuto, Constituição de Diretoria e
serviços contábeis perante cartório e Receita Federal. Abaixo resta disponibilizado
modelo de Estatuto para adequação à confraria interessada em formalização jurídica.

ROTEIRO PARA CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
1ª ETAPA
A criação de uma entidade de caráter social, como é o caso de uma associação, tem
origem no entusiasmo de uma, duas ou mais pessoas que não se conformando com a
situação local, resolvem agir a fim de coibir os abusos e os desrespeitos que
constantemente são praticados contra determinado seguimento.
1º PASSO
Sensibilizar as pessoas através de rádios, jornais, TVs, folhetos, contatos diretos, etc.
Finalidade: Expor a ideia da Associação, constituir o grupo fundador e elaborar um
plano de ação capaz de viabilizar a ideia.
Buscar novas adesões para a entidade em criação, e acumular novas ideias e
sugestões que poderão ser úteis e valiosas.
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2º PASSO
Manter contato com autoridades locais e lideranças dos vários segmentos
sociais da comunidade.
Finalidade: Buscar novas adesões para a entidade em criação e acumular novas
ideias e sugestões que poderão ser úteis e valiosas.
3º PASSO
Promover nova reunião com o grupo fundador (talvez já enriquecido com novas
adesões)
Finalidade: Preparar edital de convocação de pessoas interessadas na fundação da
entidade, determinando dia, hora e local da assembleia de fundação. Designar
comissão para elaborar o estatuto social da nova entidade, para que o mesmo possa
ser discutido e, se possível, aprovado pela assembleia de fundação.
2ª ETAPA
Criação da Associação
1º PASSO
Publicar no maior jornal de circulação o edital de convocação da Assembleia de
Fundação, com 07 (sete) dias de antecedência (veja modelo nº 01).
2º PASSO
Reunir a Assembleia de Fundação no dia, hora e local aprazados.
Observações:
- A Assembleia será instalada por um dos integrantes do grupo fundador.
- Após a instalação, será solicitado aos presentes que elejam um presidente e um
secretário para aquela Assembleia.
- O presidente eleito solicitará ao Secretário que leia o edital de convocação e, em
seguida, o projeto do estatuto social.
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- Colocará o projeto em discussão e votação. Se forem apresentadas
emendas, estas deverão ser votadas, uma a uma.
- O projeto deverá ser aprovado com ou sem emendas.
- O Presidente deverá fazer com que todos os presentes assinem o Livro de presença.
- O Secretário deverá ir anotando todas as ocorrências, a fim de redigir a ata, a qual
deverá ser aprovada, no final da Assembleia pelos presentes.
3º PASSO
Segunda fase da Assembleia de Fundação Observações:
- Após a aprovação do projeto de estatuto, o Presidente deve anunciar que fará
realizar, em seguida, a eleição para escolha dos membros que integrarão o Conselho
de Administração e o Conselho Fiscal, esclarecendo que poderá haver inscrição de
chapas.
- Havendo disputa, com mais de uma chapa, o Presidente designará escrutinadores e
providenciará uma urna.
- Não havendo disputa, os membros dos dois Conselhos poderão ser eleitos por
aclamação.
- Logo em seguida à eleição deverão ser proclamados os eleitos, que serão
empossados imediatamente.
- O Presidente do Conselho de Administração, tão logo seja empossado, passará a
exercer a Presidência da Assembleia.
4º PASSO
Encerramento da Assembleia de Fundação
Observações:
- O Presidente determinará ao Secretário que proceda a leitura da ata.
- Após a leitura, a ata será posta em discussões, em seguida, submetida à aprovação.
- O Presidente declara encerrada a Assembléia.
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5º PASSO
Eleição da Diretoria
Observações:
- Após dar por encerrada a Assembléia, o Presidente solicita a permanência dos
membros do Conselho de Administração.
- O Conselho de Administração reunido, elegerá a Diretoria da Associação,
normalmente composta de Presidente e Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário,
1º Tesoureiro e 2º Tesoureiros.
- Desta reunião também deverá ser lavrada uma ata.
3ª ETAPA
Oficialização da Associação.
Até o presente momento a Associação está criada apenas de fato.
A partir de então é necessário oficializá-la, ou melhor, torná-la uma entidade com
personalidade jurídica de direito privado. Para que isto se concretize devem ser
seguidos os seguintes passos:
1º PASSO
Publicação de extrato do estatuto social no Diário Oficial do Estado
Observação:
- O extrato do estatuto social deverá estar assinado pelo Presidente da entidade e por
um advogado inscrito na OAB (Lei nº 6.884 de 09.12.90), assinaturas essas
devidamente reconhecidas em cartório.
2º PASSO
Requerer a inscrição da Associação ao Oficial de Registro de Títulos e Documentos.
Observações:
- O requerimento deverá ser assinado pelo Presidente da entidade, com indicação de
sua residência e firma reconhecida.
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- Anexo ao requerimento deverão conter:
- cópia da ata de fundação assinada pelo Presidente da Associação;
- cópia do estatuto social devidamente assinada;
- relação dos integrantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e
Diretoria com as indicações de nacionalidade, estado civil, profissão e residência de
cada um. a) Se houver algum estrangeiro, juntar visto de sua permanência legal no
país; b) Se houver algum solteiro, declarar a maioridade do mesmo; c) Se houver a
participação de pessoa jurídica na associação juntar prova de sua existência legal;
MODELO DE ESTATUTO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DA DENOMINAÇÃO, FINS, SEDE E DURAÇÃO
ARTIGO 1º: A Associação xxxxxxxxx, com sede na Xxxxxxxxxxxxxxx, n xx, bairro xxxxx, na cidade
de xxxxxx, estado xxxx, é uma associação, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica distinta
de seus sócios, os quais não respondem subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela
associação, composta de número ilimitado de sócios, sendo indeterminado o tempo de sua
duração.
ARTIGO 2º: Tem por principal objetivo recuperar e sobretudo, preservar a memória histórica e
cultural automobilista, congregando os proprietários e simpatizantes dos aludidos veículos.

Parágrafo Único: Para atingir seu objetivo a Associação xxxxxxxxxxxxxxxx:
I- Promoverá:
a) a agremiação de associados aficionados, proprietários ou não de carros antigos, em local
próprio;
b) exposições públicas;
c) aquisições de peças e sobressalentes destinados à recuperação de veículos antigos para o
acervo da Associação;
d) construção de um museu destinado a abrigar e expor o patrimônio automobilístico.

114

II- Realizará: atividades recreativas e culturais, cultivando e incentivando a preservação e
conservação dos veículos antigos e/ou raros, cultivando a tradição, divulgando e
protegendo o patrimônio antigomobilista.
III- Participará: de exposições, inaugurações, encontros e eventos culturais em geral.
IV- Firmará: parcerias com outras entidades antigomobilistas ou instituições sem fins lucrativos
para desenvolvimento de projetos relativos a sua área de atuação ou de caráter social.
ARTIGO 3º: Para a consecução do objetivo social, a Diretoria pode também criar e extinguir
departamentos especializados.
ARTIGO 4º: A transformação ou dissolução da sociedade só poderá efetuar-se por decisão de, no
mínimo, três quartos do número de associados em pleno uso de seus direitos sociais, tomada em
Assembleia Geral, especialmente convocada, atendidos os requisitos do artigo 18.
QUADRO SOCIAL
ARTIGO 5º: O quadro social será constituído das seguintes categorias de associados:
a) fundadores: os que assinaram a ata de fundação da entidade;
b) contribuintes: os que contribuem com uma importância (taxa de manutenção) definida em
Assembleia;
Parágrafo Único - Aplicam-se aos associados contribuintes os artigos 14 e 15 em sua íntegra. O
sócio contribuinte que, por vontade própria ou por eliminação, deixar o quadro social, não fará jus à
qualquer reembolso relativo a valores pagos a qualquer título.
DA ADMISSÃO DOS ASSOCIADOS
ARTIGO 6º: As propostas para admissão de novos associados, em quaisquer categorias, só
poderão ser aprovadas desde que contem com a aquiescência da maioria absoluta dos membros
da Diretoria.
Parágrafo Único: A admissão de novos associados será pormenorizada pelo Regulamento Interno
da Associação.
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DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS
ARTIGO 7°: São direitos dos associados, desde que em dia com suas obrigações perante
A Associação:
a) ter assento na Assembleia Geral, podendo propor e discutir os assuntos em pauta;
b) votar e ser votado para qualquer dos cargos eletivos;
c) ter ingresso com a família e amigos na sede social e dependências;
d) participar com a família de todos os eventos realizados pela Associação, bem como de carreatas
para eventos realizados em outras cidades;
e) solicitar a convocação da Assembleia Geral extraordinária, em requerimento motivado, subscrito
por, no mínimo, um terço dos associados quites com a tesouraria;
f) representar por escrito à Diretoria contra qualquer ato que repute lesivo ou infringente aA
Associação, ao Estatuto e aos interesses sociais;
g) recorrer de penalidades que lhe sejam impostas de conformidade com os artigos 10 e seguintes;
h) usar adesivos, distintivos e demais símbolos da Associação;
i) convidar pessoas não pertencentes ao quadro social para visitação às dependências da
Associação, respeitadas as determinações do regulamento interno;
j) ser comunicado de eventos relacionados ao antigomobilismo promovidos pela Associação e
demais eventos que esta tomar conhecimento.
ARTIGO 8°: São deveres dos associados:
a) observar as disposições deste Estatuto e demais normas internas da Associação;
b) pagar pontualmente as contribuições determinadas, assim como as despesas assumidas nos
diversos setores da Associação;
c) acatar as decisões da Diretoria e informá-la das infrações estatutárias e regulamentares de que
tiver ciência;
d) colaborar com a Diretoria para conservação do patrimônio da Associação e sempre que possível,
na realização das finalidades sociais;
e) abster-se de provocar nas dependências da Associação, manifestações e disputas políticas e
religiosas, uma vez que a associação é laica e apolítica;
f) apresentar a identidade social quando solicitado por membro da Diretoria;
g) responsabilizar-se pelas infrações de qualquer ordem cometidas pelos seus respectivos
convidados;
h) manter seus dados cadastrais permanentemente atualizados, especialmente endereço de e-mail
e telefone de contato.
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Parágrafo Único: Os associados beneméritos não estão sujeitos ao pagamento da taxa
de manutenção.
ARTIGO 9°: Os associados pagarão taxa de manutenção, cujo valor e periodicidade, será fixado
pela Diretoria em Regulamento Interno.
§ 1º - O atraso no pagamento da taxa de manutenção por seis meses, constituirá automaticamente
o associado em mora e responderá pelo débito, sem prejuízo de sua exclusão do quadro social.
§ 2º - Em caso de força maior comprovada, o associado poderá ser excluído da sanção prevista no
parágrafo anterior sujeitando-se, todavia ao pagamento de multa a critério da Diretoria.
DAS PENALIDADES
ARTIGO 10: Os associados estão sujeitos às seguintes penalidades:
a) advertência (verbal ou por escrito);
b) multa, que será estipulada em regulamento interno;
c) suspensão;
d) eliminação (exclusão).
ARTIGO 11: São consideradas faltas leves sujeitas a pena de advertência por escrito:
I - deixar de cumprir os deveres estatutários;
II - utilizar, de modo irregular, instalações, móveis, utensílios e outros bens pertencentes aA
Associação;
III - tomar atitudes contrárias ao desenvolvimento do espírito de solidariedade entre os associados;
IV - recusar identificar-se como associado quando solicitado;
V - não efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos.
Parágrafo Único: A pena de advertência será aplicada pela diretoria, por escrito, em se tratando de
infração leve, podendo ser convertida em multa à critério da diretoria.
ARTIGO 12: Está sujeito à pena de suspensão o associado que:
a) reincidir em infração já punida com advertência;
b) tiver procedimento indecoroso ou atentatório à moral e aos bons costumes, dentro das
dependências da associação ou em suas adjacências, bem como em eventos de que participe,
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também em redes sociais de relacionamento, na qualidade de associado; insubordinar-se
contra as determinações da Diretoria e às normas regulamentares.
ARTIGO 13: A pena de suspensão será aplicada também por escrito e consiste no impedimento de
usufruir direitos previstos neste Estatuto e no Regulamento, sem prejuízo do cumprimento dos seus
deveres, por até noventa dias.
ARTIGO 14: Constituem faltas graves, para efeitos de exclusão:
I - dilapidar o patrimônio da associação ou praticar qualquer ato de improbidade;
II - deixar de indenizar A Associação, nos prazos estabelecidos, pelos danos causados por si ou
seus dependentes/convidados ao patrimônio;
III - participar de propaganda ou campanha nociva aos interesses, ao bom nome e às finalidades dA
Associação;
IV - agredir, física e moralmente associado dA Associação, nas suas dependências, salvo em
legítima defesa, devidamente comprovada.
Parágrafo Único: O membro excluído fica privado dos seus direitos, exceto o de recorrer, e seu
desligamento não o desobrigará de saldar os débitos que porventura tenha contraído para com A
Associação.
ARTIGO 15: É competente para aplicar as penas de advertência e suspensão, o Presidente dA
Associação. No caso de pena aplicada ao presidente são competentes para o ato os demais
diretores em maioria absoluta.
ARTIGO 16: A pena de eliminação (exclusão) prevista na letra d, do artigo 10, será imposta pela
maioria absoluta dos membros da Diretoria e será aplicada em caso de falta grave, devidamente
comprovada, bem como ao associado a que for aplicada pena de suspensão por 3 (três) vezes,
assegurado amplo direito de defesa.
ARTIGO 17: Em decorrência da aplicação de penalidades, o associado poderá interpor recurso no
prazo de até trinta dias, o qual será apreciado pela diretoria e se necessário, convocação de
assembleia para discussão.

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
ARTIGO 18: A Assembleia Geral será instalada em primeira convocação, desde que estejam
presentes dois terços dos associados em pleno gozo de seus direitos. Não havendo mínimo legal à
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hora marcada, a Assembleia funcionará trinta minutos depois, em segunda convocação,
com qualquer número de associados.
ARTIGO 19: Compete à Assembleia Geral:
a) reunir-se bianualmente em sessão ordinária na primeira quinzena do mês de agosto com o fim
específico de eleger a nova Diretoria, o Conselho Técnico e o Conselho Fiscal. Os membros eleitos
serão empossados dentro de 30 (trinta) dias no máximo, após eleitos;
b) reunir-se em sessão extraordinária objetivando a alteração deste Estatuto ou dissolução da
associação;
c) reunir-se ordinariamente, na primeira quinzena de cada mês, com finalidade específica de
examinar o relatório, o balanço, as contas da Diretoria e deliberar sobre quaisquer questões
apresentadas pela Diretoria ou Conselho Fiscal.

DO CONSELHO FISCAL

ARTIGO 20: O Conselho Fiscal será constituído por 03 (três) membros efetivos e 01 (um) suplente,
eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 02 (dois) anos.
Parágrafo Único: O Conselho Fiscal será presidido por um de seus membros efetivos, eleito pelos
seus pares, na primeira reunião que se realizar.
ARTIGO 21: Compete ao Conselho Fiscal:
a) examinar mensalmente os livros, documentos e balancetes da associação;
b) apresentar à Assembleia Geral parecer anual sobre o movimento econômico, financeiro e
administrativo da associação;
c) denunciar à Assembleia Geral erros administrativos ou qualquer violação da lei ou dos Estatutos,
sugerindo medidas a serem tomadas, inclusive para que possa em cada caso, exercer plenamente
a sua função fiscalizadora;
d) convocar a Assembleia Geral quando ocorrer motivo grave urgente.
ARTIGO 22: O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, podendo ser, quando
necessário, convocado extraordinariamente pela Assembleia Geral, pela Diretoria, por dez ou mais
associados quites com a associação ou, finalmente, por qualquer de seus membros.
ARTIGO 23: A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal por atos ou fatos ligados ao
cumprimento de seus deveres, obedecerá às regras que definem responsabilidade dos membros da
Diretoria.
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Parágrafo Único: É vedado aos membros do Conselho Fiscal participarem da Diretoria.

DA DIRETORIA

ARTIGO 24: A Diretoria da Sociedade, eleita para um mandato de 2 (dois) anos, é constituída dos
seguintes membros:
a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
c) 1º Tesoureiro;
d) 2º Tesoureiro;
e) 1º Secretário;
f) 2º Secretário;
g) Diretor Social;
h) Diretor de Patrimônio;
i) Diretor de Comunicação;
j) Diretor Técnico.
§ 1º - O atual ocupante do cargo somente poderá ser reeleito se for o único candidato à eleição.
§ 2º - Qualquer um dos membros da Diretoria poderá se candidatar ao mesmo cargo que ocupa na
Diretoria, mas, havendo outro concorrente, deverá retirar sua candidatura ou concorrer a cargo
diferente do ocupado, exceto no caso do Diretor de Comunicação.
ARTIGO 25: Sempre que a ampliação das atividades da associação o aconselhar, e pelo voto de
dois terços dos membros da Diretoria, convocados extraordinariamente para esse fim, poderão ser
criados novos cargos.
ARTIGO 26: Compete à Diretoria, em conjunto:
a) administrar a associação;
b) executar o orçamento aprovado;
c) apresentar anualmente à Assembleia Geral um relatório circunstanciado das atividades da
associação no exercício anterior com a devida prestação de contas, após o parecer do Conselho
Fiscal;
d) elaborar o plano orçamentário para o exercício seguinte, com os detalhes necessários ao bom
funcionamento da Associação;
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e) fiscalizar o comportamento do associado, aplicando as sanções de sua competência;
f) cumprir e fazer cumprir em todos os seus artigos, do presente Estatuto.
ARTIGO 27: Compete ao Presidente:
a) representar ativa e passivamente a associação, em juízo ou fora dele, onde e quando se tornar
necessário;
b) administrar em conjunto com o Tesoureiro, as finanças dA Associação;
c) despachar a correspondência;
d) firmar contatos com terceiros, após a aprovação da Diretoria;
e) conceder exoneração, a pedido, de qualquer membros da Diretoria e licenciá-los até o prazo
máximo de 90 (noventa) dias;
f) nomear, dentre os membros da Diretoria, substitutos provisórios para os diretores exonerados ou
licenciados, sendo certo que no prazo de 30 dias deve ser eleito pelos diretores, o substituto
definitivo para o cargo vago.
ARTIGO 28: Compete ao Vice-Presidente substituir o presidente nos seus impedimentos legais e
eventuais.
Parágrafo Único: No impedimento, tanto do Presidente como do Vice, a substituição se dará por
um dos membros da Diretoria, escolhido pelos demais membros.
ARTIGO 29: Compete ao Tesoureiro:
a) organizar a tesouraria, a contabilidade e dirigir a arrecadação de receita da associação, assinar,
em conjunto com o presidente, os cheques, cautelas, ordens de pagamento e outros documentos
de rotina que envolvem responsabilidade da associação, bem como cartas de cobranças;
b) ter sob guarda e responsabilidade os documentos fiscais da associação;
c) pagar, verificada sua exatidão, as despesas autorizadas pela Diretoria;
d) propor à Diretoria, em relatório circunstanciado, as medidas necessárias ao equilíbrio
orçamentário;
e) prestar contas à Diretoria e à Assembleia Geral, quando solicitado.
ARTIGO 30: Compete ao Secretário:
a) organizar e dirigir a Secretaria dA Associação;
b) assinar, em conjunto com o Presidente ou representante, as carteiras sociais, documentos de
identificação dos associados e convites especiais;
c) lavrar as atas da reunião da Diretoria, expedir boletins, circulares e comunicações aos
associados;
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d) propor à Diretoria a admissão e demissão de empregados da associação.
ARTIGO 31: Compete ao Diretor Social:
a) organizar e dirigir o Departamento Social, promovendo e organizando eventos, festas e reuniões
sociais;
b) promover e difundir atividades antigomobilistas, em todas as modalidades;
c) zelar pela conservação e melhoria dos bens patrimoniais entregues ao seu departamento.
ARTIGO 32: Compete ao Diretor de Patrimônio:
a) zelar por todo o patrimônio dA Associação, seja ele objeto móvel, imóvel, fotos, livros, revistas,
filmes, veículos, peças, etc. comunicando à Diretoria qualquer ato ou fato que prejudique ou venha
a prejudicar o acervo patrimonial;
b) manter devidamente escriturado todos os componentes do patrimônio dA Associação bem como
efetuar registro em livro de todas as alterações, movimentações/ ou transferências de qualquer item
constante do acervo patrimonial;
c) solicitar, dentro das necessidades, colaboração dos demais membros da Diretoria para o fiel
cumprimento de suas obrigações de Diretor Patrimonial.
ARTIGO 33: Compete ao Diretor de Comunicação:
a) zelar pela boa e correta divulgação dA Associação em todos os meios de comunicação;
b) criar e/ou propor à Diretoria, para discussão, maneiras de divulgar A Associação e a cultura
antigomobilista;
c) atualizar regularmente as informações divulgadas pela Associação, através de qualquer meio de
comunicação;
d) apresentar à Diretoria relatório e ou parecer relativo às sugestões de divulgação apresentadas
para discussão.
ARTIGO 34: Compete ao Diretor Técnico:
a) Dar pareceres e orientação sobre veículos e seus componentes;
b) Realizar vistoria para concessão de Certificado de Originalidade;
c) Assinar o Certificado de Originalidade, o formulário de vistoria de veículo antigo e demais
documentos do gênero ou afins.
d) Representar oficialmente A Associação em assuntos relativos a Certificado de Originalidade
(Placa Preta) bem como dirimir dúvidas sobre critérios e procedimentos de vistoria.
e) Elaborar e/ou alterar procedimentos, critérios, planilhas e outros documentos afins emitidos pela
Associação relativos a vistoria de veículos, com a aprovação da diretoria.
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Parágrafo Único: Os membros do Conselho Técnico poderão exercer, cumulativamente,
outro cargo na Diretoria e serão eleitos nos mesmos moldes do Conselho Fiscal.
DAS FINANÇAS DA SOCIEDADE
ARTIGO 35: O movimento financeiro da sociedade pautar-se-á rigorosamente, pelo orçamento
anual aprovado pela Diretoria.
ARTIGO 36: Constituem a receita da associação:
a) a taxa de manutenção prevista no artigo 9°;
b) as taxas de inscrição;
c) as receitas ou participação das concessões de exploração de serviços internos dA Associação;
d) produto de venda de materiais de qualquer natureza;
e) as doações;
f) produto resultante de patrocínios;
g) multas e outras receitas eventuais.
ARTIGO 37: Constituem título de despesa:
a) os salários pagos a empregados da associação;
b) os impostos e taxas;
c) a aquisição dos materiais de consumo;
d) custeio de festas, eventos e diversão;
e) a conservação dos bens patrimoniais da associação;
f) os gastos com serviços e eventuais de qualquer natureza.
Parágrafo Único: Toda receita deverá ser aplicada integralmente no objetivo e finalidades da
associação, sendo vedada qualquer outra destinação e/ou distribuição, exceto a utilização para os
casos previstos neste estatuto.

DO PATRIMÔNIO E DA DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
ARTIGO 38: O patrimônio dA Associação será constituído pelos bens móveis, imóveis e por
direitos, títulos e saldos que o mesmo possuir, adquiridos por compras, doação ou qualquer outro
título.
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Parágrafo Único: Os bens imóveis da associação somente poderão ser alienados por
expressa autorização da Assembleia Geral Extraordinária.
ARTIGO 39: No caso de dissolução de associação, que só poderá ocorrer após a convocação da
Assembleia Geral, depois de pagos todos os débitos existentes para com terceiros e/ou associados,
se ainda houver saldo ou bens, estes serão revertidos a entidades de preservação do patrimônio
histórico.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
ARTIGO 40: O voto por procuração não será admitido.
ARTIGO 41: As divergências suscitadas na interpretação deste Estatuto serão resolvidas pela
Diretoria que não encontrando solução pacífica, apelará para a Assembleia Geral, cabendo a esse
órgão, finalmente, definir sobre as dissidências, por maioria absoluta.
ARTIGO 42: Os cargos da Diretoria, do Conselho Fiscal, serão exercidos gratuitamente.
ARTIGO 43: A ata da reunião da Diretoria será discutida e aprovada na reunião subsequente.
Parágrafo Único: As atas das reuniões da Assembleia Geral deverão ser lavradas após as
sessões, que serão suspensas pelo tempo necessário à sua lavratura, para discussões, aprovação
e assinatura.
ARTIGO 44: Caberá à Diretoria a elaboração e alteração do Regulamento Interno dA Associação, o
qual fará parte integrante dos atos da associação, após seu registro no cartório competente.
ARTIGO 45: O Regulamento Interno regulará este Estatuto Social e disporá sobre procedimentos
administrativos e regulamentares, sendo que o mesmo deverá ser aprovado em Assembleia.
ARTIGO 46: A concessão de Certificado de Originalidade será efetuada de forma onerosa
conforme critérios estabelecidos em regulamento interno.
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DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
ARTIGO 47: O presente Estatuto entrará em vigor após cumpridas as formalidades legais
e só poderá ser reformado, no todo ou em parte, por Assembleia Geral convocada para este fim
com quórum qualificado de dois terços.

_________________________
Xxxxxxxxxxxxx
Presidente

OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

•

Objetivo: facilitar o aparecimento de parcerias e convênios com todos os níveis
de governo e órgãos públicos (federal, estadual e municipal) e permite que
doações realizadas por empresas possam ser descontadas no imposto de
renda.

•

Requisito: promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico
e artístico.

•

Viabilidade de patrocínios:

•

Iniciativa Privada: Empresas optantes pelo Regime Tributário de Lucro Real.

•

Iniciativa Pública: aproximação com pastas governamentais da área da
Cultura.

- Diretoria pode ser remunerada.
- Não pode vincular taxas e mensalidades/anuidades aos participantes, somente
contribuição voluntária.
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Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) é um título
fornecido pelo Ministério da Justiça do Brasil, cuja finalidade é facilitar o
aparecimento de parcerias e convênios com todos os níveis de governo e
órgãos públicos (federal, estadual e municipal) e permitir que doações realizadas por
empresas possam ser descontadas no Imposto de Renda.
São ONG’s criadas por iniciativa privada, que obtêm um certificado emitido pelo poder
público federal ao comprovar o cumprimento de certos requisitos, especialmente
aqueles derivados de normas de transparência administrativas. Em contrapartida,
podem celebrar com o poder público os chamados termos de parceria, que são uma
alternativa interessante aos convênios para ter maior agilidade e razoabilidade em
prestar contas.
Utilizará também recursos públicos para suas finalidades, dividindo dessa forma o
encargo administrativo e de prestação de contas.

Um grupo só recebe a qualificação de OSCIP depois que o estatuto da instituição que
se pretende formar tenha sido analisado e aprovado pelo Ministério da Justiça. Entre
os requisitos previstos na lei, há a necessidade de que o objeto da OSCIP seja
enquadrado em uma das seguintes categorias:
•

Promoção da assistência social;

•

Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;

•

Promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de

participação das organizações de que trata esta Lei;
•

Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de

participação das organizações de que trata esta Lei;
•

Promoção da segurança alimentar e nutricional;
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•

Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção

do desenvolvimento sustentável;
•

Promoção do voluntariado;

•

Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;

•

Experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
•

Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria

jurídica gratuita de interesse suplementar;
•

Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia

e de outros valores universais;
•

Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito
às atividades mencionadas acima.
Além disso a OSCIP deve cumprir todas os requisitos previstos no código civil para a
constituição de associação.
Pela nova lei, podem ser qualificadas as organizações que realizam:
- Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.
Anexo, documento “Cartilha Solidária”, leitura complementar as informações acima
descritas, sobre o tema Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, bem
como documento “Modelo de Estatuto”, para OSCIP.
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INSTITUTO: Organização permanente criada com propósitos definidos.
Em geral trata-se de uma organização voltada para pesquisa científica em
tópicos bem determinados ou para fins filantrópicos.
Exemplo: Instituto Veteran Car de Minas Gerais

ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Podem receber esse título as associações e fundações, legalmente constituídas no
País, que comprovadamente apresentem relatórios circunstanciados dos três anos
antecedentes à formulação do pedido e que promovam a educação ou exerçam
atividade de pesquisa científica, cultura, artística ou filantrópica, de caráter geral ou
indiscriminado, predominantemente.
Benefícios:
•

Municipal: Isenção do IPTU e ISS
Auxílio Financeiro concedido pelo Poder Público Social
Isenção de tarifas Públicas nos municípios onde esses serviços não foram
privatizados (Água e Luz)
Cada Município elabora sua legislação sobre o tema. Ex: Fusca Club Secretaria
Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social e de Novo Hamburgo.

•

Estadual:
Isenção ICMS e IPVA (SP)
Obtenção de subvenções Estaduais
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Cadastro Pró-Social junto com Cadastros Secretaria Estadual de
Assistência e Desenvolvimento Social que autoriza a entidade a
receber os benefícios da Nota Fiscal especial do Estado (quando
existir)
Ex.: Nota Fiscal Paulista, desconto de 50% nas contas da SABESP e
Eletropaulo, desde que a entidade também seja cadastrada em Secretaria
Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social.

•

Federal:
Possibilidade de receber doações da União e suas autarquias
Imunidade Fiscal
Dedução de contribuições do Imposto de Renda aos doadores.
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Encerramento

Derec de Almeida Jorgetti - Diretor de Relações Institucionais
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Quando da redação do encerramento da primeira Carta de São Paulo
formalizada no ano de 2005, houve por bem o então Vice Presidente, Dr.
Roberto Suga, destacar a transformação histórica que a Federação Brasileira de
Veículos Antigos vivenciava no auge de seus 18 anos de fundação ao transpassar da
fase do romantismo para a fase do profissionalismo.
A realização do II Workshop Nacional da FBVA no ano de 2014 não marca o fim da
fase do profissionalismo, mas acrescenta ao profissionalismo uma forma de pensar
mais dinâmica, moderna e corporativa, tornando manifesta a busca de novas
conquistas em outras esferas que superam o pensamento simplista direcionado
apenas ao veículo antigo, porquanto passa a tratar o veículo antigo de forma ampla ao
enxergar a necessidade de novas configurações administrativas perante órgãos
governamentais.
A proliferação de clubes, agremiações, confrarias e grupos “virtuais” que habitam as
Redes Sociais demonstram também que apesar do profissionalismo que vivenciamos
em paralelo a esta nova fase que ora adentramos, não restou suprimido todo o
romantismo envolvido na cultura do Veículo Antigo.
Romantismo que recebeu suas honras ao realizar-se o II Workshop Nacional da
FBVA, entre os dias 27 e 30 de Novembro de 2014, no Bairro de Moema, na cidade de
São Paulo, nas dependências do Mercure São Paulo Times Square Hotel, ou seja,
exatamente o mesmo local do precursor e pioneiro Workshop ocorrido no ano de
2005, sob o comando do então Presidente, Dr. José Aurélio Affonso Filho.
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Naqueles tempos comemorava-se a conquista dos benefícios do
Certificado de Originalidade para Veículos de Coleção e da importação
para veículos com data de fabricação superior ou igual a trinta anos. Celebrávamos
ainda, a filiação da Federação Brasileira de Veículos Antigos aos quadros da FIVA Fédération Internationale des Véhicules Anciens.
Contemplava-se ao mesmo tempo, a evolução das ações da FBVA no que tange a
coordenação, organização e elaboração de documentos que determinavam e
estabeleciam diretrizes às atividades do veículo antigo de coleção.
Todavia, patente que nos tempos atuais, não podemos mais ficar atrelados ao
romantismo puro e, tampouco, ao profissionalismo propriamente dito.
A afortunada e arrojada realização do II Workshop Nacional da FBVA, convocado e
coordenado pelo Presidente Roberto Suga, trouxe à luz do “antigomobilismo” a
concretização das conquistas do Workshop efetivado no ano de 2005, mas, muito
além disso, trouxe uma nova etapa para ser superada pela FBVA e pela comunidade
relacionada ao veículo antigo.
Considerando que este documento traz consigo a sensibilidade dos representantes de
clubes de veículos antigos, além de “antigomobilistas” detentores de fartos
conhecimentos sobre o tema, oriundos de todas as Regiões do País, de forma
festejada foram vastamente acarretadas ao debate todas as necessidades hodiernas.
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Por conseguinte, constitui ampla meta a aplicação das novas diretrizes e
atualizações deste documento.
Diretrizes e atualizações que planeja-se sejam difundidas por semeadores presentes
ao II Workshop Nacional da FBVA ao organizar-se “Workshops Regionais” organizado
pelos Clubes Federados e Diretores Executivos e Regionais da FBVA.
Não obstante da aparente “flexibilização” do Certificado de Originalidade para Veículos
de Coleção, documento que passa a ter orientação para que veículos considerados
antigos, porem à margem de uma regra rígida por serem equipados com acessórios
de época, não tornem-se abandonados e sucateados perante a evolução de
legislações ambientais, fica estabelecido no presente documento o surgimento de uma
nova formatação que premiará a originalidade dos veículos por meio da “Placa Preta
de Veículo Histórico FBVA”, lançando uma nova baliza ao veículo que prestigiar a
originalidade de fábrica.
Neste polêmico ponto, é de sumária importância condensar um pouco da história da
Placa Preta.
Pois bem. Com vigência do Código de Trânsito Brasileiro em 1997, dentre outras
determinações de segurança, foi determinado em seu artigo 65, por exemplo, a
obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas
as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. No
inciso III do artigo 105 do mesmo ordenamento jurídico, decidiu a obrigatoriedade do
“encosto de cabeça”. Ora, como é de conhecimento comum, muitos veículos antigos,
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de acordo com as normas de segurança de suas respectivas épocas, não
possuíam referidos itens exigidos pelo CTB.
Além disso, a adaptação de referidos itens poderia colocar em risco a engenharia do
veículo, inclusive no que tange a segurança, repousando a incompatibilidade da
legislação com o veículo antigo. Foi a partir deste raciocínio, que por meio do trabalho
da FBVA conquistou-se a Resolução número 56/98 do CONTRAN.
E foi com este objetivo que o Veículo de Coleção passou a ter regulamentação legal.
Critérios de avaliação e conceitos surgiram posteriormente.
Assim, ante seu histórico não há que se condenar eventual flexibilização dos critérios
de avaliação. Quanto ao infortúnio de fiscalizar veículos detentores de “placa preta” de
forma “irregular”, fora das regras aqui expostas, é missão árdua e não depende
exclusivamente de ação da FBVA. Daí emerge o benefício da criação da “Placa Preta
de Veículo Histórico FBVA” que brindará veículos integralmente conservados em suas
condições originais e que estabelecerá um novo marco que permitirá à Federação um
maior controle dos veículos antigos e históricos pertencentes ao acervo dos clubes
federados.
Em outro aspecto, o presente documento traz em suas linhas diretivas que enquadram
eventos dinâmicos e estáticos aos anseios de seu público alvo, tornando transparente
suas ferramentas e estrutura organizacional.
Além disso, as Diretrizes publicadas neste documento não mais comemoram a filiação
da Federação Brasileira de Veículos Antigos aos quadros da FIVA - Fédération
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Internationale des Véhicules Anciens, mas sim fazem com que a FBVA
tenha voz ativa e efetiva em tão importante instituição internacional.
Esta nova fase apresenta-se brilhantemente premiada pela transformação de uma
FBVA

simplesmente

profissionalizada

para

uma

entidade

que,

além

de

profissionalizada busca sua formalização perante a sociedade civil por meio de
reivindicações perante todas as esferas de governo e, principalmente, junto a Órgãos
Reguladores como INMETRO, DENATRAN, DECEX, dentre outros.
De forma direta e objetiva, ao embrenhar-se nesta jovem fase, o presente documento
presenteia os clubes federados apresentando caminhos legais para a captação de
recursos destinados por entidades governamentais em favor de atividades de cunho
social e cultural, além de proporcionar atrações fiscais para eventuais patrocinadores.
Mais que isso, há que se relevar nesta etapa que os clubes tradicionalmente realizam
atividades filantrópicas e, a partir de agora, com a criação do Fundo de Solidariedade,
a FBVA passa a apoiar e esquadrinhar caminhos para a efetivação das respectivas
atividades e escorreito funcionamento do Fundo, objetivando a atração de recursos
que servirão para capacitação de jovens fragilizados pela sociedade e que se atraem
pelo veículo antigo, dando oportunidade para eles na profissionalização da arte de
restauração e atividades relacionadas culturalmente à história da indústria
automobilística.
De outra parte, norteia a condução, planejamento e orçamento da entidade nos
moldes do mundo coorporativo moderno estabelecendo metas e normas diretivas no
comando desta instituição, tudo isso além de demonstrar maturidade da instituição ao
converter integralmente suas formalidades ao mundo digital e tecnológico sem
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qualquer prejuízo aos clubes, arquitetando um triângulo perfeito entre
Clubes, Federação e DENATRAN.
Quebrou ainda paradigmas ao convidar e acolher lideranças formando uma comissão
exclusiva para tratar de forma séria e merecida dos Veículos Antigos Personalizados,
reconhecendo o movimento cultural abarcado neste seguimento.
Está a Federação Brasileira de Veículos Antigos, completamente adequada ao
contexto desta era em que vivemos e coleciona méritos por conseguir realizar o II
Workshop Nacional da FBVA com pessoas e entidades tão representativas com tantas
limitações financeiras.
Há que se parabenizar também todos os participantes por tamanho empenho ao
renunciar o conforto de seus lares durante cansativos três dias de exaustivas reuniões
e trabalhos em benefício da cultura do Veículo Antigo.
Lapidada, atualizada, renovada e complementada a Carta de São Paulo, o novo
desafio está lançado, sem prejuízo da obrigação que temos de semear que o Veículo
Antigo é Cultura, reconhecida pela UNESCO, e compete a todos nós trabalhar com o
objetivo de preservar e aquilatar o patrimônio histórico da indústria automotiva
nacional e mundial pertencentes ao acervo brasileiro.
Por fim, todos temos o compromisso de combater a ignorância e dimanar a educação
quanto ao aspecto histórico do Veículo Antigo arraigando-nos na constante busca da
qualidade da educação continuada para todos sempre prestigiando o valor histórico
dos momentos sociais e econômicos experimentados ao longo dos tempos e relatados
por meio da indústria automobilística nacional e mundial o que por si só promove a
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diversidade cultural, construindo sociedades de conhecimento, inclusive
através da informação e comunicação.
Derec de Almeida Jorgetti
Federação Brasileira de Veículos Antigos
Diretor de Relações Institucionais
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