
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesete, às quinze horas, 

na sede do motoclube localizada 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 por Alex Sander 

Miranda Lobo, que iniciou a reunião solicitando aos integrantes os acertos das 

mensalidades vencidas, onde os mesmos fizeram os devidos acertos. Logo 

após foi realizada uma apresentação explicando o funcionamento e hierarquia 

do motoclube. Foi debatido e aprovado por unanimidade a criação de um novo 

patch para viagens acima de 1000 km, onde foi combinado dos integrantes 

darem sugestões de imagens e nomes na próxima reunião. Foi aprovado a 

obrigatoriedade do integrante do motoclube a ter que participar de pelo menos 

dois encontros de motociclistas durante o período do ano corrente. Foi 

alterado o artigo que trata das mensalidades, onde os diretores da Facção 

poderão usar até 10% das mensalidades arrecadas no mês para despesas com 

material de insumo, sendo informado, também, que todos os integrantes do 

motoclube, independente da Facção, são obrigados a pagarem mensalidades. 

Foi informado que o acerto das anuidades deverão ser feitos até março, no 

valor de trinta reais para integrante individual e quarenta reais para integrantes 

casais. Para os novos integrantes foi dito que se os mesmos quisessem receber 

o PP em fevereiro e serem brasonados na festa de aniversário, os mesmo 

deveriam realizar o acerto no valor de cento e vinte reais para confecção dos 

brasões. O integrante Thalison assumiu a vaga para o Conselho Fiscal, que 

antes era de responsabilidade do Afonso Alvim, este que se encontra afastado 

do motoclube. Foi solicitado aos integrantes da Facção Lafaiete para trazerem 

na próxima reunião sugestões de imagens para a próxima carteirinha. Logo 

após foram entregues os certificados de agradecimento aos integrantes que 

ajudaram na organização da confraternização do motoclube realizada em 

dezembro de 2016. Por fim foi debatido sobre a festa de aniversário do 

motoclube, sendo que a mesma foi agendada para o dia 25 de março com 

início no período da tarde e término a noite. Onde deverá ter a participação de 

duas bandas, sendo uma para o período da tarde e outra para noite. Foi criada 

uma comissão, de forma voluntariada, para organização da mesma, composta 

pelos seguintes integrantes: Cleber Moura, Christopher, Cleber Oliveira, 

Rogério, Karla, Marcelo, Alex, Edmar, Fernanda, Leo e Mateus. Sendo que 

esta comissão ficou com a responsabilidade de organizar a realização do 

aniversário do motoclube. Como nada mais houvesse a ser tratado, o senhor 

Alex Lobo deu por encerrados os trabalhos e eu, Mateus Gomes Rocha de 

Lima Nascimento, que servi de secretário, lavrei a presente ata que, lida e 

achada conforme, contém as assinaturas de todos como prova. 

Conselheiro Lafaiete, 07 de janeiro de 2017. 


