
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, na Rua Geraldo 

Filho nº 486 - Vila Resende, 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 das mensalidades. Logo após foram entregues as carteirinhas 

para os presentes, que não tinham comparecido na última reunião. Também foram entregues 

as novas camisas para os presentes, e foi explicado que para os próximos pedidos de camisas 

só ocorreram se tiver um número mínimo de dez camisas; porém somente do mesmo sexo, ou 

seja dez camisas masculinas ou dez femininas, porém podem ser feitos pedidos da seguinte 

forma: dez camisas de um sexo e mais sexo de outro sexo no mesmo pedido. Foi informado 

que sobrou uma camisa feminina preta de tamanho M para quem quiser a um custo de R$ 

50,00. Para os próximos bate e voltas foram decididos os seguintes destinos: Julho (27/7 – 

Alto do Rio Doce), Agosto (17/8 – Santos Dumont), Setembro (28/9 – Betim), Outubro (19/10 

– Pedro Leopoldo) e Novembro ficou a decidir posteriormente; sendo que todas as datas 

sugeridas estarão ocorrendo encontro de motociclistas. Para a próxima Ação Social foi 

proposta pelo casal Ilacir e Adriana a ajuda para uma família a qual possui um filho com 

situação de necessidades de fraldas geriátricas, pois a família não tem condições de comprar; 

ficou decidido que iremos arrecadar FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO M nas 

próximas duas reuniões, que serão entregues em Setembro para a família. Foi comentado mais 

uma vez sobre o consorcio para pagamento da casa no Evento de Rio Das Ostras em Março 

de 2020, que será cobrado a partir de Agosto com R$ 25,00, foi informado que a prioridade 

na casa será por ordem de adesão. Sobre a alteração no Art. 6 do Estatuto foi informado que 

o mesmo passará a vigorar com a seguinte modificação: “Art. 6º - O quadro social do 

SilverHawks Moto Clube  compor-se-á de sócios fundadores, honorários, beneméritos e 

contribuintes. § 2o - A comprovação da habilitação para pilotar motocicleta é condição 

indispensável para a admissão do motociclista no SilverHawks Moto Clube. PARÁGRAFO 

ÚNICO: Para aqueles que não possuem habilitação, estes poderão participar do moto clube, 

porém não poderão pilotar moto usando qualquer imagem que o associe ao SilverHawks Moto 

Clube, como Brasão e Patch Oficial. Ficando sujeito a exclusão do Moto Clube em caso de 

descumprimento desta norma.” Sendo que todos os presentes tiveram oportunidade de se 

manifestarem, e o integrante Ronaldo perguntou para o integrante Luciano que se caso algum 

integrante sem habilitação for pego em flagrante conduzindo uma moto com o Brasão, se isso 

traria algum problema para o moto clube; o Luciano informou que o moto clube não poderá 

ser responsabilizado nem civil e nem criminalmente pelo fato. Por fim foram entregues os 

cartões dos aniversariantes do mês de julho. 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, 07 de julho de 2019. 


