Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”:
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 aos integrantes presentes o acerto
das mensalidades e anuidade, onde houve o acerto das mensalidades, e foi informado,
novamente, sobre os novos valores das mensalidades, sendo R$ 14,00 para sócio
contribuinte e R$7,00 para sócio dependente. Em relação a troca do brasão oficial, foi
lembrado que o prazo para troca do mesmo será até dezembro deste ano, e esses brasões
serão repassados a preço de custo para o integrante. Ficou definido que o Bate e Volta de
março será realizado no dia 21 de março com destino à Rezende Costa, e será repassada
uma lista nos grupos do Moto Clube. Logo após aconteceu a entrega dos Brindes para os
integrantes que ainda não tinham pego. A integrante Fernanda propôs que a Ação Social
seja feita para a G – APAC (Grupo de apoio a pessoas com câncer) com a contribuição de
fraldas geriátricas tamanho M, sendo que foi aprovado por todos e ficando de realizar a
contribuição das fraldas no dia do aniversário do moto clube, e ainda, colocaremos no folder
do evento o pedido de ajuda. Foi proposta a mudança no Estatuto sobre indicação de novos
integrantes da seguinte forma - antes do integrante convidar a pessoa, deverá enviar
uma foto e informações da pessoa para divulgação no grupo sério do moto clube.
Juliano apresentou os seguintes valores, temos previsto o gasto de R$ 6.306,58 para realizar
o aniversário do moto clube, e temos uma previsão de caixa no valor de R$ 6.646,68, porém
estamos contando que todos estejam em dia com as mensalidades até abril, e com as vendas
das camisas e cortadores de unha. Em relação às novas regras para convidados da
confraternização de final de ano o Juliano ficou de levar na próxima reunião. Por fim foi
realizada a entrega dos cartões de aniversário dos integrantes do 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.
Congonhas, 15 de fevereiro de 2020.

