Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”:
Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, na Rua
Senador Milton Campos, n. 315, 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 solicitando
o acerto das mensalidades. Logo após foi dito que Bate e Fica de Janeiro com destino ao
Minas Beach mudou para BATE E VOLTA, onde ocorrerá no dia 19 com saída às 5h30 e
retorno às 18h; e para os de Bate e Volta de fevereiro e março foi definido que em fevereiro
ocorrerá no dia 9 com destino à Barbacena onde estará ocorrendo um encontro de
motociclistas, e devido a isso a reunião de fevereiro irá acontecer no dia 16 de fevereiro; e o
Bate e Volta de Março será no dia 17 com destino a Santo Antônio do Leite. Sobre a
confraternização de final de ano, foi mostrado o balanço, e aconteceu algumas
considerações por alguns integrantes; foram criadas as seguintes Regras para as próximas
confraternizações: Art. 1 - A confraternização de final de ano ocorrerá no primeiro final de
semana do mês de dezembro, onde o moto clube irá pagar o aluguel de um sítio mais um
almoço com churrasco no sábado; Parágrafo único: Entende-se por final de semana o
período compreendido entre sexta-feira a domingo; Art. 2 - Será criada uma comissão com
no mínimo quatro integrantes para organização da mesma; Art. 3 - A confraternização é
para integrantes do moto clube, podendo o integrante levar companheira (esposa ou
namorada) e/ou filhos/netos (com companheiros) a um custo correspondente ao valor do
dependente (doze (12) mensalidades mais uma (01) anuidade). Fica isento dos valores
filhos/netos até 10 anos; de 10 a 14 paga metade do valor correspondente. Para a próxima
“Ação Social” foi definido que será realizada junto a APAE de Lafaiete, sendo que a
integrante Maria ficou de olhar junto à instituição o que necessitam; e na próxima reunião
iremos decidir a data para entrega das doações. Em relação ao pedido Gnomo para verificar
questão de triciclista no moto clube, foi dito que será modificado o Item I do Art. 3º que
passará a ter a seguinte redação “Art. 3o - O SilverHawks Moto Clube tem por finalidade: I Aglutinar motociclistas e triciclistas de Congonhas e de outros municípios.”; foi proposto a
criação de um Patch próprio para Triciclista para ser colocado na parte frontal do colete, e
foi explicado para o mesmo que já tinha sido aprovado, anteriormente, que a parte de trás do
colete só pode ser colocado o Brasão Oficial. O Presidente do Cons. Diretor, Juliano, propôs
uma capitalização para aquisição de uma Kombi para o MotoClube e explicou que a mesma
iria servir de apoio para os integrantes em eventos motociclísticos; ficou para se debater o
assunto nas próximas reuniões. Para o aniversário três anos do moto clube foi definida a
data de 13 de abril, onde a primeira opção será a Honda, e o integrante Mário ficou de
conversar com o responsável, para depois irmos solicitar o empréstimo da Tenda e de dois
banheiros químicos junto à Prefeitura de Lafaiete, e caso não conseguirmos essa liberação
iremos procurar um local alternativo; foi proposto que caso seja na Honda o evento comece
mais cedo para término às 18h com três bandas tocando direto. Por fim foi feita a entrega
dos cartões de aniversário dos integrantes dos meses de janeiro e dezembro. Como nada
mais houvesse a ser tratado, o senhor Alex deu por encerrados os trabalhos e eu, Juliano,
que servi de secretário, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, contém as
assinaturas de todos como prova.
Cons. Lafaiete, 12 de janeiro de 2019.

