Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”:
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às
quinze horas, na casa do integrante Mário Trevisani na cidade de Cons.
Lafaite, 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 falando sobre o regimento interno
do motoclube. A palavra foi passada ao associado Mário que discorreu sobre o
regimento interno elaborado pelo mesmo. Foi decidido pela maioria absoluta
que: nas costas dos coletes só poderá ficar o brasão oficial sem mais nenhum
tipo de patch ou outro adereço; a posição do patch oficial ficará ao lado
esquerdo do peito nos coletes; o uso do patch dourado se dará de forma
opcional, ficando o integrante livre para decidir. Foi decidido que para um
novo integrante receber o brasão fechado, este deverá ser apreciado pelo
diretor de facção juntamente com a maioria dos integrantes da facção. Logo
em seguida o associado Alex voltou a conduzir a reunião. Por vontade dos
integrantes da Facção Belo Horizonte, a diretoria da mesma foi repassada do
integrante Cássio para o integrante Leonardo, devido ao integrante Cássio não
estar residindo em BH. Logo após foi comunicado a todos os presentes sobre
o brasonamento que será realizado no evento do Congonhas Motofest, foi
explicado que a organização do evento “AMA” ainda não tinha definido o
horário da cerimonia. Por último foi definido que teremos uma mensalidade
nas facções Congonhas e Lafaiete no valor de R$ 15,00 por casal ou R$ 10,00
individual (para quem as companheiras não participam das festividades), com
vencimento até a data da reunião oficial (segundo sábado de cada mês) a
serem pagas a partir do mês de julho; os diretores destas facções ficarão
responsáveis pelo recebimento e controle; esse dinheiro terá a finalidade de
custear encontros festivos do motoclube. Como nada mais houvesse a ser
tratado, o senhor Alex Lobo deu por encerrados os trabalhos e eu, Cleber
Junio de Oliveira, que servi de secretário, lavrei a presente ata que, lida e
achada conforme, contém as assinaturas de todos como prova.
Congonhas, 25 de junho de 2016.

