Ata “extra oficial” de reunião do “SilverHawks Moto Clube”:
Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às vinte horas, através do App
Google Meet, reuniram-se com o propósito de debaterem temas relativos ao “SilverHawks
Moto Clube”, nos termos da legislação vigente, os seguintes associados: Alex, Cássio,
Cleber Ninja, Ilacir, Juliano, Ricardo e Ronaldo. A reunião foi conduzida pelo Sr. Alex
Sander Miranda Lobo, que iniciou a reunião informando aos integrantes participantes para
que realizassem o acerto das mensalidades do primeiro semestre de 2020, juntamente com a
anuidade 2020, pois foram feitas compras de carteirinhas e brasões para troca dos membros;
informou que o acerto poderia ser feito através de boleto ou depósito bancário. Foi
informado que as carteirinhas que terão validade por dois anos, de 2020 até 2022 já estão
sendo fabricadas, e que deverão ficar prontas na quinta ou sexta desta semana. Sobre o novo
Patch, Falcão Internacional - Traveling Halk, foi informado que as regras para recebimento
do mesmo e que irão valer a partir desta data; para ter direito a receber esse novo Path o
integrante deverá realizar uma viagem de moto internacional com o Brasão Oficial ou, para
quem estiver em solo internacional percorrer por 100 km, de moto, usando o Brasão Oficial.
O Juliano disse que a retomada das reuniões presenciais estão paralisadas, por enquanto,
devido ao aumento de casos do Covid-19. O Alex informou que a direção do Moto Clube
aprovou uma alteração no estatuto no ART. 11 inciso XV do Estatuto do moto clube –
parágrafo único; passando a vigorar com o seguinte dizer “para um raio acima de 50 km de
seu local de residência em relação ao local da reunião, os integrantes que não puderem estar
presente deverão participar da reunião de forma remota. O moto clube promoverá a reunião
de forma virtual para estes integrantes.”. Essa mudança será para garantir a presença de
integrantes que estão longe dos locais de reunião, onde todos poderão participar de forma
virtual. Foi informado, também, que as reuniões oficiais irão retornar a partir do mês de
Agosto de forma virtual contando para a frequência mínima exigida em nosso estatuto. O
Juliano comentou sobre a retomada do Bate e Volta Oficial a partir de Agosto, que acontece
preferencialmente nos terceiros domingos do mês, e que essa retomada irá depender das
condições da pandemia; disse que a integrante Monike, esposa do Thiago Borges, sugeriu
como destino dos Bate e Voltas a Estrada Real; Juliano disse que existe um Passaporte da
Estrada Real, que é gratuito, e que podemos visitar no Bate e Volta destinos onde se coleta
passagens no passaporte, sendo essa ideia aprovada por todos. O último tópico foi a
proposta, do Juliano, de criação de um passaporte para integrantes do Moto Clube, onde
será registrado todas as viagens feitas pelo integrante, usando o Brasão Oficial; será
elaborada a forma como irá funcionar esse programa para todos posteriormente; todos foram
a favor da criação do mesmo, sendo que o integrante Cleber sugeriu, também, a
disponibilização de uma mapa com marcações de viagens do grupo para ficar exposta na
sede do moto clube; o Cássio sugeriu que se elegesse algum responsável pelas divulgações
das ações, viagens e acontecimentos do moto clube nas redes sociais, alguém que possa se
dedicar mais para isso, sendo que foi acolhida por todos. 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, 07 de julho de 2020.

