Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”:
Aos nove dias do mês de setembro 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, sendo que os integrantes
presentes o fizeram. Foi informado aos integrantes do moto clube a troca de cargos do
Conselho Deliberativo, ficando da seguinte forma: Presidente – Alex, Vice – Mateus, e
Secretário – Cleber; o sr. Alex informou que essa troca se deu devido ao fato do registro
legal do moto clube, e ficando o mesmo responsável por assinar os documentos. Foi feita
um breve relato sobre o último Bate e Volta Oficial para Mariana; ficou definido que os
próximos “Bate e Volta” serão para Caeté (Serra da Piedade) no dia 22 de outubro, e
para Macacos no dia 19 de novembro. Logo a seguir foi comentado sobre a Ação Social
realizada junto ao Asilo em Entre Rios, e que a próxima Ação Social será realizada junto
a um Orfanato de Congonhas ou Lafaiete, onde o integrante Thalison ficou de averiguar
a situação do Orfanato de Congonhas, e a integrante Karla relatou sobre os dois
orfanatos de Lafaiete; foi combinado que a Ação irá acontecer no Orfanato que estiver
mais necessitado, e ficou pré-agendado a data de 09 de dezembro para esta Ação. O
próximo item tratado foi a questão do uso dos grupos de WhatsApp onde foi definido
que o Grupo Sério passará a ser apenas informativo, só para leitura, sendo alimentado
pelos Presidentes dos conselhos Deliberativo e Diretor, Alex e Juliano respectivamente;
nesse grupo serão postados somente mensagens de caráter informativo sobre atividades
oficiais e assuntos relacionados ao Regimento/Estatuto; aqueles integrantes que tiverem
qualquer tipo de dúvida deverão entrar em contato pelos outros grupos que participam do
moto clube, ou diretamente com um dos diretores de Facção; aquele integrante que
postar qualquer coisa no grupo sério será advertido, e em caso de reincidência será
suspenso por 15 dias do grupo; porém em caso de emergência o integrante poderá fazer
uso do grupo sério; as listas de Bate e Volta, Ação Social, ou outro evento oficial, será
postada uma única vez no grupo sério para conhecimento. Sobre a confraternização ficou
acertado que esta irá acontecer no dia 02 de dezembro em sítio ainda a ser definido, sítio
esse que deverá ter piscina e quadra ou campo de futebol para a realização de uma
partida de futebol entre os integrantes; o moto clube irá disponibilizar o valor total que
estiver no caixa das mensalidades para custeio do sítio e da alimentação do almoço do
sábado, sendo aqueles que ficarem na sexta ou domingo no sítio deverão arcar com esses
custos de alimentação; será permitido o convite de até duas pessoas por integrante (sócio
dependente não conta) no valor de R$ 25,00 por convidado; ficou acertado ainda que as
próximas confraternizações irão acontecer sempre no primeiro final de semana de
dezembro. Por fim seria realizado o brasonamento do integrante Dini que não
compareceu na reunião; com isso foi feita a entrega do patch Falcão Peregrino para a
integrante Fran pela viagem realizada para a Chapada dos Veadeiros (acima de 1000km).
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, 09 de setembro de 2017.

