Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”:
Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, no Açaí Moto
Point, 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 aos integrantes presentes o acerto da
anuidade e mensalidades. Foi entregue as carteirinhas 2019 para os integrantes que acertaram
a anuidade, sendo que não compareceu na reunião receberá um boleto para quitação da
anuidade. Foi confirmado o Bate e Volta do mês de maio com destino a Nazareno/MG para
o dia 1º de junho, sendo que estará ocorrendo um encontro Nacional de motociclistas. A Ação
Social junto a APAE de Lafaiete foi agendada para o dia 24 de maio com horário a ser
confirmado pelo Marcelo que ficou de verificar a disponibilidade da entidade; para aqueles
que ainda queiram ajudar com a doação do pacote de fraldas geriátricas podem fazer até a
data da entrega. Foram apresentados os cargos eletivos do moto clube para eleição em
JUNHO com um mandato de dois anos que são os seguintes: duas vagas para o Conselho
Deliberativo, sendo que deverá ter no mínimo dois candidatos; três vagas para o Conselho
Diretor para Presidente, Vice e Secretario; uma vaga para Diretor da Facção Congonhas e
uma para Lafaiete. Aqueles que irão se candidatar ficou combinado que deverão se manifestar
ao presidente Alex até antes das eleições. Também foi solicitado para algum integrante
assumir a Tesouraria do caixa das mensalidades. Logo após foi apresentado o balanço final
do aniversário e relatado que houve uma sobra R$ 1.706,77 e apresentado o resultado da
pesquisa, sendo que em todos os quesitos houve uma excelente aprovação; o integrante
Juliano solicitou a palavra para fazer algumas considerações e pediu para que todos se
envolvam na próxima organização. Foi realizada a entrega dos cartões de aniversário dos
integrantes presentes mês. Por fim, foi feita a homenagem ao dia das mães para as integrantes
do moto clube com uma entrega de cartão e foi servido salgadinhos. Durante a
confraternização o integrante Gnomo, que chegou depois, solicitou seu desligamento do moto
clube aos presidentes, o qual foi aceito. 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, 11 de maio de 2019.

