
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesete, às quinze horas, 

no Restaurante Rota 040 localizado na cidade de Cons. Lafaiete, estado de 

Minas Gerais, reuniram-se com o propósito de debaterem temas relativos ao 

“SilverHawks Moto Clube”, nos termos da legislação vigente, os 

associados assinados abaixo. A reunião foi conduzida pelo diretor da Facção 

Cons. Lafaiete Ilacir, que iniciou a reunião solicitando aos integrantes os 

acertos das mensalidades e anuidade, sendo que dos integrantes presentes 

nenhum estava em débito com o Moto Clube. Logo após foi realizada pelo 

integrante Alex os informes sobre o aniversário; onde foi apresentado o 

balanço da festa, mostrada e comentada as respostas do questionário online, e 

foi dado aos responsáveis pela organização os devidos parabéns. Foi pedido 

ao integrante Luciano para olhar a questão do registro do motoclube, sendo 

que o mesmo se comprometeu a verificar. Em relação ao bate e volta mensal, 

previsto no Regimento, ficou agendado para o dia 29/4 com destino para 

Jeceaba, com saída prevista às 10h15 logo após viaduto novo do Murtinho, 

onde estará acontecendo um encontro de motociclistas realizado pelo Chuva 

Negra. A integrante Fernanda propôs uma ação solidária, que foi aprovada por 

todos, para a instituição ASAPAC, onde ela ficou de repassar todas as 

informações necessárias para doações para os integrantes através do grupo do 

Whatsapp; essa doação acontecerá no dia 6 de maio às 9h na referida 

instituição. Os integrantes Mario e Juliano fizeram um relato sobre a viagem 

para Prado/BA, onde foi enfatizada a questão de se prevenir a manutenção da 

moto, e de sempre estar andando agrupado. Foi debatida a questão do sócio 

depende, e ficou definido que serão considerados dependentes a 

esposa/companheira, filhos e enteados até 18 anos. Foi apresentada a proposta 

do Juliano de criar um rodízio nos locais das reuniões, sendo reprovada pela 

maioria. Porém, foi aprovada a criação de uma reunião de confraternização 

nos locais que tenham Facções com periodicidade a cada quatro (4) meses, 

que acontecerá no 3° sábado/domingo do mês, sendo que o Juliano ficou de 

apresentar na próxima reunião um calendário com datas para essas viagens. 

Foi apresentada e aprovada por unanimidade a proposta do integrante Dini de 

se criar um site para o motoclube, desde que isso represente somente o custo 

do domínio a ser pago de forma anual. O secretario Alex propôs a criação de 

um outro grupo do whatsapp para tratar somente de assuntos sérios do 

motoclube, o qual foi aprovado por unanimidade. Por último, a proposta do 

Juliano de se criar um "programa" de quilometragem para incentivar os 

integrantes a estarem rodando de moto foi aprovada, e ficou para a próxima 

reunião o debate e definição dos detalhes sobre esse programa. Como nada 

mais houvesse a ser tratado, o senhor Ilacir deu por encerrados os trabalhos e 

eu, Alex Sander Miranda Lobo, que servi de secretário, lavrei a presente ata 

que, lida e achada conforme, contém as assinaturas de todos como prova. 

Conselheiro Lafaiete, 08 de abril de 2017. 


