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Anexo 006
Fl. 001/001

SOLICITAÇÃO VISTORIA PLACA PRETA

Exmo. Sr. Presidente do VCCG

Senhor Presidente:

Eu, ___________________________________ , residente à _____________
___________________________________ , na cidade de _____________________ ,
sócio do VCCG, em dia com minhas obrigações perante ao Clube, informo que sou
legítimo proprietário do veículo abaixo identificado, em estado original, para o qual
gostar ia de obter a honrosa Placa Preta.

Outrossim, comun ico que tomei ciência da legislação e normas que regem a
concessão da Placa Preta, com as quais concordo plenamente, como também, fui
cientificado de minha responsabilidade como possu idor de um veícu lo antigo com Placa
Preta, no que diz respeito a manutenção do mesmo na sua forma or iginal, igual ao dia
em que foi vis toriado pela equ ipe técn ica do VCCG, sob pena de ter a Placa Preta
cassada pelo Clube junto ao DETRAN/RS, em caso de sofrer qualquer modificação que
venha alterar suas características or iginais que garantiram a pontuação necessária
para obter a Placa Preta.

Comprometo-me ainda, a comunicar o VCCG imediatamente, caso o veículo for
transferido para outro, inclusive, alertando o novo propr ietário da necessidade em ser
sócio de algum clube de carro antigo caso quiser manter a Placa Preta.
Es tou ciente também que, enquanto possuir um veícu lo Placa Preta, devo permanecer
sócio a um clube de carro antigo, bem como, manter minhas obrigações perante o
mesmo sempre em dia.

Característica do veículo a ser vistoriado:
MARCA: _____________________________ TIPO: ______________________
ANO FABRICAÇÃO: ______________ Nº MOTOR: _______________________
N° CHASSI: ____________________ COR PREDOMINANTE: _______________
N° DO CRV ________________________ VALIDADE: ____________________
POSSUI ALGUM ITEN NÃO ORIGINAL? ( ) NÃO ( ) SIM
ESPECIFICAR: ____________________________________________________
E-MAIL: _________________________________________________________
TELEFONE: ______________________________________________________

________________________ ,______ de _______________ de _________.

Atenciosamente __________________________________________


