
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, na rua 

Josefina Martins n. 391, 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 sr. Alex Sander Miranda Lobo, que iniciou a reunião informando os 

novos valores das mensalidades, doze reais (12,00) sócios contribuintes seis reais (6,00) 

sócios dependentes. Foi pedido, para quem puder realizar o acerto das mensalidades de 

janeiro a junho no máximo até o mês de abril para usar o dinheiro no aniversário do 

moto clube. Logo após foi solicitado aos integrantes os acertos das mensalidades, sendo 

que os integrantes presentes o fizeram. O próximo tópico da reunião foi sobre os Bate e 

Voltas Oficiais, onde foi aprovado a agenda proposta pelo Juliano: 22 a 24 de fevereiro 

Bate e Fica para Capitólio; 18 de março bate e volta para Macacos; 22 de abril bate e 

volta para Ouro Preto; 19 de maio bate e volta para Santos Dumont; 16 de junho bate e 

volta para Catas Altas. Logo a seguir foi comentado sobre algumas normas do Estatuto, 

onde foi mostrado as presenças dos integrantes durante o ano de 2017. Foi frisado sobre 

as duas principais regras, 1ª) participação em 1/3 das atividades oficiais, entre reuniões e 

bate e volta; e, 2ª) participação em pelo menos dois eventos durante o ano. Foi 

informado que aqueles integrantes que não cumpriram as duas regras, ou seja, que 

ficaram abaixo do mínimo, irão receber uma advertência, porém que a partir do próximo 

ano aqueles que não cumprirem essas regras serão desligados do moto clube conforme 

normas do estatuto. Foi falado também sobre a obrigatoriedade de devolução do brasão e 

patch oficial para quem sair do moto clube, e sobre a obrigação do uso do colete ou 

camisa oficial durante os eventos oficiais do moto clube. Depois foi realizado os 

agradecimentos para aqueles integrantes que ajudaram na organização da 

confraternização, e foi informado que seria entregue o Patch Especial Falcão de Prata 

para a integrante Maria pela contribuição junto ao moto clube, sendo que essa entrega 

ficou para a próxima reunião. Foi comentado sobre a abertura de conta e sobre a possível 

cobrança por boleto, porém os integrantes presentes acham que os custos não iriam 

compensar. O último ponto da pauta da reunião foi sobre o aniversário do moto clube, 

onde foi aprovada a data de 14 de abril, que será divulgada no Jacaré Moto. O integrante 

Mário informou que o local deverá ser a Easy Way Moto Honda, local esse que será 

visitado no dia 15 de janeiro para verificação das condições. Por fim foi acordado que a 

próxima reunião será antecipada em uma semana, para o dia 03 de fevereiro devido ao 

carnaval. Como nada mais houvesse a ser tratado, o senhor Alex deu por encerrados os 

trabalhos e eu, Franciele Estefani da Silva Oliveira, que servi de secretária, lavrei a 

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

Congonhas, 13 de janeiro de 2018. 


