Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”:
Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesete, às quinze
horas, no Espaço Família localizado 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 pela diretora da Facção Congonhas
Fernanda, que iniciou a reunião solicitando aos integrantes os acertos das
mensalidades, anuidade, troféus e camisas comemorativas, onde os mesmos
fizeram os devidos acertos. Logo após o integrante Marcelo propôs aos
demais integrantes que colaborassem com os custos do arroz carreteiro que
será oferecido no dia do aniversário, onde, a maioria concordou. Foi feita a
escala para trabalhar no aniversário do motoclube, onde os integrantes se
reversarão na venda das bebidas e entrega dos troféus conforme escala a
seguir: TROFÉUS: Karla, Rogério, Cleber Oliveira e Alex. BEBIDAS:
Thalison e Nayara de 13:00 ás 14:00; Thiago e Karina de 14:00 ás 15:00;
Edmar e Fernanda de 15:00 ás 16:00; Ilacir e Adriana de 16:00 ás 17:00;
Matheus e Samantha de 17:00 as 18:00; Sãozinha e Chico de 18:00 ás 19:00;
Coqueiro e Maria de 19:00 ás 20:00; Clebinho e Renata de 20:00 ás 21:00;
Marcelo e Ronaldo de 21:00 ás 22:00. Foi definido que a entrega dos brasões
e demais agradecimentos acontecerão no intervalo das bandas, entre 19h e
20h30. Ainda em relação a festa de aniversário, foi definido que serão feitas
fichinhas para facilitar o controle na venda de bebidas e, a cada troca da escala
o caixa será conferido pelo Ronaldo. Como nada mais houvesse a ser tratado,
a senhora Feranda 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, 11 de março de 2017.

