
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesete, às quinze horas, 

na Sede do Motoclube localizado na cidade de Congonhas, 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 sr. Alex Sander 

Miranda Lobo, 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 foram entregues as carteirinhas do 

ano vigente aos integrantes presentes. A primeira pauta tratada foi a proposta 

feita pelo integrante Mário de se colocar o nome do integrante na parte de trás 

do colete em cima do brasão; os presentes na reunião debateram a respeito 

desta proposta com os prós e contras, e logo após foi colocado em votação se 

esta proposta seria aceita; somente um dos integrantes presentes na reunião foi 

favorável, e os demais foram contra, sendo a proposta recusada. O assunto 

seguinte foi o Bate e Volta oficial, que ficou definido como destino a cidade 

de Desterro de Entre Rios no dia 20 de maio. Foi solicitado ao integrante 

Luciano a questão do registro do motoclube, pois o mesmo ficou incumbido 

na ultima reunião de levantar os custos e burocracias para o registro; o 

Luciano informou que o registro de um documento ficaria em torno de 

R$120,00 mais R$ 8,00 por folha do documento, e que depois deveria ser 

realizada o pedido de CNPJ junto a receita federal; com essas informações, o 

conselho deliberativo definiu que será registrado o motoclube para se evitar 

futuros registros indevidos e cópia da marca; sendo que na próxima reunião 

será realizada os ajustes finais no Estatuto para registro do mesmo. Foi 

informado que registro de domínio teria um custo anual e que esse custo seria 

rateado para os integrantes no valor da anuidade, sendo que foi votada essa 

questão e maioria dos presentes concordaram. Logo após a integrante 

Fernanda apresentou as notas dos produtos comprados para a doação realizada 

junto a ASAPAC na ação social; e foi acordado que o motoclube irá realizar 

essas ações com mais frequência. A reunião foi encerrada com a entrega dos 

PINs falcãos aos integrantes Thiago e Coqueiro da Facção Lafaeite, e com o 

Brasonamento dos integrantes Maria, Luciano e Gustavo. 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. 

Congonhas, 13 de maio de 2017. 


