Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”:
Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas,
na casa do integrante Juliano localizado na cidade de Conselheiro 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 sr. Alex
Sander Miranda Lobo, que iniciou a reunião solicitando aos integrantes os
acertos das mensalidades e anuidade, sendo que dos integrantes presentes o
fizeram. Foi definido que a próxima reunião do mês de Julho irá acontecer
dentro do encontro de motociclistas de Congonhas no dia oito de julho no
período da tarde, onde deverá ocorrer o Batizado Oficial do Motoclube. Foi
comentado que quem desejasse botons e adesivos do motoclube poderiam
pedir direto ao Alex que fará um pedido; e foi mostrado dois modelos de
bonés para quem desejasse os mesmos. Logo após foi debatido e aprovado o
Bate e Volta oficial do mês de Junho, com destino a cidade de Coronel Xavier
Chaves no dia 18 de junho (domingo), com ponto de encontro no viaduto
novo em Murtinho às 9h15. Em relação à pagina WEB foi dito que a mesma
encontrasse em fase de desenvolvimento com o integrante Dini. A Ação
Solidária ficou para o mês de julho no Asilo de Congonhas, e combinado que
seriam pesquisadas junto ao asilo as necessidades do mesmo. Foram debatidas
algumas alterações no Estatuto / Regimento em relação aos seguintes itens: *
pré-requisito para entrada no motoclube com exigência da habilitação de
moto; tempo de estágio que continuou em seis meses; tempo de afastamento
que passou para seis meses com possibilidade de prorrogação para mais seis
meses; os mandados para diretores de facção em dois anos com possibilidade
de prorrogação por igual período; em relação ao Conselho Deliberativo, ficou
definido que a cada dois anos podem participar dois integrantes se
candidatando para o mesmo; esse Estatuto / Regimento vai ser redigito e
passado para revisão do integrante Luciano para posterior registro do
motoclube. O programa de pontuação em viagens ficou para a próxima
reunião administrativa devido ao tempo avançado da reunião. O integrante
Mário entregou o cargo de Presidente do Conselho Diretor, e foi realizada
uma votação para a substituição do mesmo, sendo eleito o integrante Juliano.
Por fim, foi decidido que a festa junina não iria acontecer, e, foi feita a entrega
dos Pins Falcão, referente a um ano de motoclube, aos integrantes Marcelo e
Rogério. Como nada mais houvesse a ser tratado, o senhor Alex deu por
encerrados os trabalhos e eu, Cleber Junio de Oliveira, que servi de secretário,
lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, contém as assinaturas de
todos como prova.
Congonhas, 10 de junho de 2017.

