MC MAM - MINISTÉRIO ADVENTISTA DE MOTOCICLISTAS
SEDE ADM – EUNÁPOLIS – BA
CNPJ-22.590.900/0001-79.
REQUIRIMENTO DE FILIAÇÃO
DADOS PESSOAIS:
NOME COMPLETO

IDADE

CPF.

DATA / NASC.
/
/
SSP.

RG:

ASSOCIADO COMO: ( ) Piloto

( ) Garupa

( ) Mascote

CIDADE

( ) Simpatizante

CEP

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

Nº

E-MAIL:

Fator Rh Sanguineo

ESTADO

COMPLEMENTO

RELIGIÃO

SEXO

PAÍS
BAIRRO

TEMPO/BATIZADO

Telefone Fixo:

MINISTÉRIO QUE ATUA

Celular

Suas Habilidades:
Tem Alguma Doença Crônica ? ( ) Não
( ) Sim - Há Quanto tempo ?
Qual(is):
Faz Uso de Alguma Medicação Controlada de uso Continuo ? ( ) Sim
Nome da Medicação:

( ) Não

É Alérgico a Que ?
Tem Habilitação CNH para Pilotar Moto ?
( ) Sim

( ) Não

Data de Validade:

/

/

Escudado em:

/

/

DADOS DA MOTOCICLETA:
MARCA

MODELO

ANO

COR

CILINDRADAS

PLACA

Declaro estar ciente de minhas obrigações como CANDIDATO E ASSOCIADO da Associação do Moto clube
MAM, Ministério Adventista de Motociclistas, conforme definido no presente estatuto e nos
regulamentos e normas que li e estou de acordo com todo o seu conteúdo.

Concordo ainda com os requisitos abaixos:

1) Concordo e assumo as contribuições estabelecidas, seja a nivel nacional, estadual e municipal, o
valor estabelecido pelo MC-MAM que frequento para a manutenção dessa associação conforme
estatuto.

2) Participarei das atividades do Moto clube MAM que estou associado; porém, entendo que se eu
ficar ausente ou abandonar por 03 (três) meses ou mais, serei desligado automaticamente da
associação do moto clube MAM.
3) Usarei o uniforme adequado do MC MAM em cada atividade ou passeio e honrarei o mesmo;
4) Cumprirei na íntegra o Estatuto e os Regulamentos do MC MAM; em caso de alguma negligencia
de minha pessoa, concordo e aceitarei a disciplina ou afastamento definitivo dessa associação
por uma conduta inadequadra.
5) Somente usarei o escudo do MC MAM após recebe-los oficialmente, após escudamento;
6) Como membro, ou como simpatizante, ou como garupa, fortalecerei este Ministério;
7) Não pertencendo mais a Associação do MC MAM devolverei os “Brasões” com as siglas do MC
MAM do meu colete, e as blusas amarelas e preta de atividades. Se o desligamento acontecer
nos primeiros 06(seis) meses após o Escudamento, a Unidade do Moto Clube que pertence irá
restituir 50% do valor dos 02(dois) brasões. Quanto a devolução do uniforme de atividades que
carrega os brasões do Moto Clube, as blusas Amarela e Preta, se estiverem em perfeitas
condições de serem reaproveitadas, a unidade do Moto Clube que pertence restituirá 50% do
valor e a Diretoria Municipal poderá vende-la ou doar para um outro membro.
8) Compreendo que na condição de candidato a associado, estarei em processo avaliativo conforme
o presente estatuto, não podendo efetivar propostas, participar de Assembléias com votação.
9) Compreendo que em caso de utilização não autorizado da marca MC MAM, Ministério
Adventista de Motociclistas estarei sujeito as penalidades previstas em lei, respondendo civil,
criminal e administrativamente pelos atos praticados.
10) Permito e autorizo o direito de uso da minha imagem e de meu nome em qualquer publicação
de qualquer natureza e espécie no site, nas mídias e redes sociais existentes por tempo
indeterminado produzidos pela Administração da Associação do Moto Clube MAM.
11) Enquanto uniformizado, seguirei os preceitos MC MAM e da IASD.
Por ser verdade, assino o presente requerimento, e assumo quaisquer responsabilidades pela não
veracidade destas informações.

________________________________________
Local e data

_________________________________________
Assinatura conforme a Identidade ou CNH

Testemunha: ______________________________________

Testemunha: ______________________________________

(Anexar cópia da Identidade ou CNH)

