
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, na 

casa do integrante Alex 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 pelo sr. Alex Sander Miranda Lobo, que iniciou a reunião solicitando aos 

integrantes os acertos das mensalidades, sendo que os integrantes presentes o fizeram. 

Foi realizado pelos diretores das Facções Congonhas (Fernanda) e Lafaiete (Ilacir) um 

levantamento de previsão do caixa para dezembro, onde foi apurado que deveremos ter 

em torno de um mil e duzentos reais, caso todos integrantes estejam em dia, para o 

pagamento da festa de confraternização. Foi informado que o último Bate e Volta não 

ocorreu no mês de setembro devido ao baixo número de pessoas, e que o Bate e Volta 

Oficial para Serra da Piedade irá acontecer no dia 22 de outubro. Em sequência foi 

informado que o Moto Clube já se encontra registrado e que o processo de inscrição no 

CNPJ já está em andamento. Logo a seguir foi comentado sobre a Ação Social que será 

realizada em dezembro; a Maria Coqueiro informou que esteve no orfanato Larmena e 

que o mesmo só terá quatro internos em dezembro, com isso ficou definido que o Moto 

Clube irá realizar um breve passeio com esses internos no dia 09 de dezembro, e que 

iremos arrecadar donativos para serem entregues junto ao Asilo de Lafaite no mesmo 

dia. O integrante Juliano fez um breve relato sobre a viagem à Guarapari. Sobre a 

confraternização foi definido que: irá começar às 10h com a partida de futebol e o 

churrasco terá início às 12h; o cardápio será composto por arroz, farofa e vinagrete com 

uma mesa de frutas para sobremesa, e serão feitos pelas integrantes; foi frisado a questão 

dos dois convidados por sócio contribuintes com um custo de R$ 25,00 por convidado; 

em relação ao custo da confraternização, caso o dinheiro do caixa não seja suficiente o 

valor excedido será rateado pelos integrantes presentes na confraternização; o amigo 

oculto terá como valor mínimo R$ 25,00 e o integrante que for participar deverá dar o 

nome até o dia 31 de outubro, pois o sorteio será realizado na reunião de novembro; foi 

definido ainda, que os integrantes que forem participar da confraternização deverão dar o 

nome até a reunião de novembro, inclusive com seus convidados; as tendas ficarão a 

responsabilidade do Leo, sem custos para o moto clube; as locações das mesas ficarão 

sob a responsabilidade da Fran; em Novembro será montada a comissão responsável 

pelas compras; as bebidas serão de responsabilidades de cada integrantes. Como nada 

mais houvesse a ser tratado, o senhor Alex 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, 14 de outubro de 2017. 


