Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”:
Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, na casa
do integrante Ilacir, 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 e camisas comemorativas do aniversário do moto clube,
onde houve o acerto das mesmas. Foi apresentado os chaveiros comemorativos e realizada a
venda dos mesmos. 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 não irá acontecer
devido ao cancelamento do evento em Resende Costa. Logo após foi solicitado aos
integrantes para levarem fraldas geriátricas tamanho M na reunião de abril para nossa Ação
social. Foi apresentada as novas regras para Confraternização de final de ano que ficaram
com seguinte redação: “Regras para Convidados: * A confraternização anual do Moto clube
SilverHawks é passível de se levar convidados; * Cada associado do moto clube tem o
direito de levar quantos convidados quiser. Os convidados deverão preencher ficha
específica com seus dados pessoais, e efetuar a compra do convite; * Os ingressos para a
participação das festividades será o valor que o associado do moto clube paga a um
dependente anualmente (mensalidades + anuidade), que hoje está no valor de R$ 94,00.
Menores de 15 anos pagam metade desse valor; * O convite não limita a participação do
convidado a nada, podendo este usufruir de todos os benefícios de um associado do moto
clube; * Em caso de qualquer prejuízo ao patrimônio de terceiros e ou do moto clube, o
associado que indicou o convidado será o responsável direto pelo ressarcimento; * Em caso
de comportamento inadequado o convidado será retirado da festividade e o membro que o
indicou deverá arcar com uma multa do mesmo valor do convite”. Depois foi apresentado a
mudança no Estatuto sobre indicação de novos integrantes: “Regra para apresentação de
novos integrantes: 1) Qualquer associado brasonado pode indicar novos integrantes ao moto
clube; 2) O associado do moto clube deverá fazer uma apresentação do candidato em
reunião periódica do moto clube, sendo que o indicado não deverá estar presente nesta
reunião, ou solicitar ao presidente do conselho Deliberativo ou presidente do conselho
diretor a apresentação no grupo de assuntos sérios do grupo do whatsapp; 3) Caso haja veto,
justificado, de algum associado do moto clube tanto nas reuniões periódica do moto clube,
quanto no grupo de assuntos sérios o candidato a integrante não será aceito pelo moto clube.
Portando a entrada de novos integrantes só será permitida com unanimidade de todos ou
abstenções.” Foi solicitado, para quem puder contribuir, a doação de brindes para sortear no
aniversário; e foi pedido a doação de ingredientes para o Arroz carreteiro, sendo que a lista
será repassada nos grupos do Whatsapp. Foi realizada a entrega dos cartões de aniversário
dos integrantes do mês. Por fim foi feita a entrega do Brasão para os integrantes Ricardo e
Regina. 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, 14 de março de 2020.

