
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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 ao integrante Juliano que 

comentasse sobre o andamento da organização do aniversário do moto clube, o qual 

começou  informando que o evento já está paga e com previsão de sobra de caixa; o 

integrante Alex informou que integrante Samuel praticamente se desligou do moto clube, e 

com isso iremos precisar de duas pessoas para ficarem na recepção de entrega dos troféus 

das 13h até 14h;  para a organização e limpeza do pátio da Honda na sexta, os integrantes 

Ronaldo, Juliano, Alex, Ninja, Leo e Coqueiro se voluntariaram para ajudar, porém 

esperamos foi solicitado a ajuda de outros integrantes; a compra da carne para o churrasco 

ficou a cargo do Alex e foi pedido para que todos levem seu meio quilinho de carne, devido 

a ser um churrasco cooperado; ficou acertado que iremos sortear uma das camisas 

promocionais no evento. Para o Bate e Volta de abril foi definido que será realizado no dia 

28 de outubro para Carmo da Mata para visita ao museu do carro, com saída prevista para às 

7h decido a distância aproximada de 200km. Para a Ação social junto à Apae de Lafaiete foi 

acordado que iremos pedir aos integrantes doação de fraldas geriátricas para entrega na 

reunião de maio, onde definiremos a data da entrega junto a Apae. Foi definido que a 

imagem da carteirinha de 2019 será disponibilizada nos grupos para apreciação e escolha. 

Foi passada as seguintes informações definidas pela direção do moto clube: *o Brasão será 

modificado da seguinte forma. Não teremos mais o nome da cidade, e sim BRASIL. Essa 

decisão foi tomada por questões de marketing, pois é uma tendência dos grandes motos 

clubes de ter apenas a identificação do país, e, também, por questões de logísticas de 

aproveitamento dos brasões, onde o integrante que mudar de cidade não precisará mudar o 

mesmo, e até para reaproveitamento de brasões devolvidos por integrantes que saiam do 

moto clube. Os novos integrantes já terão o modelo novo e, os demais terão até 31 de 

dezembro de 2020 para a troca do mesmo, onde iremos repassar apenas o custo de 

produção. A identificação da Cidade/Facção ficará em baixo do Path Oficial no peito 

através de uma tarjeta. * Para ser denominado Facção a mesma deverá ter no mínimo 5 

integrantes, onde será eleito um diretor. As que existem hoje com apenas um integrante 

perderá o status de Facção sem ter um diretor, porém continuaram a existir sem 

representatividade administrativa. * Em julho teremos eleições para todos os cargos eletivos 

do moto clube, sendo que a mesma ocorrerá a cada dois anos. Por fim, foi realizada a 

entrega dos cartões de aniversário dos integrantes mês. Como nada mais houvesse a ser 

tratado, o senhor Alex deu por encerrados os trabalhos e eu, Cleber, que servi de secretário, 

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

prova. 

Cons. Lafaiete, 06 de abril de 2019. 


