
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, na sede do 

moto clube, 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 o acerto das 

mensalidades, canecas, troféus, camisas comemorativas. Foi definida a Carteirinha de 

2018 com a imagem da Lagoa da Pampulha de BH. O integrante Mário questionou sobre 

os valores cobrados pelo moto clube, e foi esclarecido que de acordo com o Estatuto do 

moto clube as mensalidades são para uso exclusivo nas duas festividades (aniversário do 

moto clube, e confraternização de final de ano), e que o valor da anuidade é para 

sustento do moto clube e confecção das carteirinhas. Foi explicado que as justificativas 

de faltas para reuniões e bate e volta oficiais podem ser feitas pelos seguintes motivos: 

doença, trabalho, escola, viagem representando o moto clube; e em relação a 

participação em dois eventos de motociclistas não existe justificativa de falta devendo o 

integrante gerenciar seu tempo durante o ano. O Rodízio de reuniões proposto pelo 

Ronaldo para fazer as reuniões oficiais nos locais que tem facção não foi aceito, porém 

foi decidido pela maioria que deverá acontecer Bate e Volta oficial para locais que 

possuímos facção. Em relação a situação da conta, a mesma se encontra em processo de 

abertura. Foi apresentado o contrato de convênio, o adesivo de convênio, sendo que já 

foi firmado de forma oficial o convênio com a Clínica Odontológica do Thiago Resende 

com um desconto de 20%; e foi solicitado para os integrantes a indicação para novos 

convênios. Bate e volta Oficial deste mês foi alterado para Resende Costa no dia 17 de 

março, onde estará acontecendo um encontro de motociclistas. A ação social junto ao 

Larmena foi adiada para o dia 28/4. Foi decidido que a reunião de Abril irá ocorrer de 

forma excepcional no dia 7 de abril para finalizar os últimos detalhes do aniversário. Foi 

realizada a entrega dos cartões de aniversariantes do mês. Sobre o aniversário, Juliano 

explicou sobre a arrecadação de dinheiro através dos canecos, troféus e camisas. Foi 

aprovado a terceirização do bar no valor de 800.00. Em relação ao segurança foi 

definido que os integrantes de Lafaiete irão arrumar uma pessoa. Foi feito comentários 

sobre o andamento da organização em relação às bandas, empréstimo de tendas e 

patrocínios. Foi pedido para todos os integrantes a ajudarem na divulgação do 

aniversário através de suas redes sociais, assim que ficar pronta a arte com os 

patrocinadores. Em relação a iluminação do local o Juliano ficou de ligar para o Leo 

para verificar de que forma ele pode contribuir para essa questão. E por fim, foi colocado 

que quem puder contribuir com ingredientes do arroz carreteiro deverá levar na próxima 

reunião, sendo que será divulgada uma lista com os ingredientes. 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 março de 2018. 


