
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, no Açaí Moto 

Point, localizado na cidade de Cons. Lafaeite, 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 pagamento das mensalidades, 

onde os presentes fizeram os devidos acertos. Logo após foi mostrado o balanço do Moto 

Arraia Beneficente realizado no dia 14 de julho e comentado sobre a entrega dos materiais 

arrecadados e comprados com o lucro do Moto Arraia de R$ 160,00 junto ao Asilo de Ouro 

Branco. Em seguida o integrante Juliano pediu aos integrantes do moto clube mais 

participação nos eventos promovidos pelo moto clube; Sãozinha e Fernanda também 

fizeram comentários pedindo mais participação dos integrantes. Foi solicitado, novamente, 

sugestões de novos convênios; e foi realizado o acordo de novos convênios com as 

empresas dos integrantes: Fernanda - atendimento nutricional, Gnomo - empresa de vendas 

de motos, e Chupeta – oficina mecânica. Em relação ao Bate e Volta Oficial foi decidido 

que no mês de agosto será realizado no dia 25 com destino para a cidade de Barbacena onde 

estará ocorrendo um encontro de Motociclistas; e no mês de setembro, dia 08, o Bate e 

Volta será para a cidade de Queluzito onde estará acontecendo um encontro de 

motociclistas. Logo após foi divulgada a planilha contendo as presenças em reuniões e 

eventos do moto clube e a planilha com participação em encontros de motociclistas. Para a 

confraternização de final de ano foi solicitado aos integrantes trazer sugestões de sítios na 

próxima reunião com valores e detalhes do local; sendo que essa confraternização irá 

ocorrer no primeiro final de semana de dezembro. Foi definido que a próxima Ação Social 

será uma venda de rifas para ajudar o sobrinho de nossa integrante Maria; para essa rifa foi 

solicitado aos integrantes que arrumassem produtos para esse sorteio; os integrantes Juliano 

e Luciano irão doar um capacete cada um para essa rifa. Em seguida o integrante Juliano leu 

o regimento da Facção Lafaiete, sendo que o Alex pediu para levarem esse regimento para a 

Facção aprovar e enviar para o Conselho Deliberativo para aprovação; com isso foi 

verificado a necessidade de se corrigir o parágrafo único do Art. 17 do Estatuto do moto 

clube, onde se lê “PARÁGRAFO ÚNICO: o diretor da Facção poderá usar até 10% do valor 

arrecado das mensalidades no mês para pagamento de despesas com materiais de insumo” 

deverá ser corrigido a questão do que seria insumo. Foi definido que o programa de 

Quilometragem será implementado a partir do ano de 2019, onde deverá seguir as seguintes 

regras: para contagem de viagens estas deverão acontecer de moto e com uso do colete, e 

deverá ser comprovada por fotografias; aquele integrante que acumular um maior número 

de KMs ficará isento da anuidade do ano seguinte, serão considerados a quilometragem da 

cidade de partida até a cidade de destino, somente o trecho de ida; cada integrante deverá 

avisar ao Alex sobre a viagem para computar as mesmas. Em relação ao site do moto clube 

foi informado que o mesmo está quase pronto, esperando somente o integrante Dini finalizar 

esses detalhes para término do mesmo. Foi feita a entrega dos cartões dos aniversariantes do 

mês. Por fim foi informado pelo integrante Mário e o diretor Ilacir sobre o pedido de licença 

do integrante Rogério, sendo que este se encontra oficialmente afastado a partir do mês de 

agosto de 2018 por um período de seis meses. Como nada mais houvesse a ser tratado, o 

senhor Alex deu por encerrados os trabalhos e eu, Alex Lobo, que servi de secretário, lavrei 

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

Cons. Lafaiete, 14 de agosto de 2018. 


