
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, na sede 

do moto clube, 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 dizendo sobre a importância 

da realização dos pagamentos das mensalidades de janeiro a junho, para serem usados 

esses valores no aniversário do moto clube. Logo em seguida houve o acerto das 

mensalidades pelos integrantes presentes. Foram distribuídas as canecas comemorativas 

do aniversário para os presentes e houve acertos das mesmas. Foi informado que quem 

não pegou as canecas devem acertar as mesmas até a próxima reunião. Foi informado 

que a conta junto ao Banco Inter está em processo de abertura, e essa conta não terá 

custos. O outro assunto a ser tratado foi sobre os convênios do moto clube, onde foi 

solicitado aos integrantes para procurarem estabelecimentos comerciais para firmamos 

convênios com desconto para os integrantes do moto clube, e que precisamos criar um 

modelo de contrato, sendo que este contrato será solicitado junto aos integrantes Luciano 

e/ou Sãozinha a possibilidade dos mesmos terem algum modelo para usarmos. Foi 

frisado mais uma vez sobre a participação dos integrantes em atividades oficiais  (1/3 de 

participação durante o ano), e da participação em pelo menos dois eventos durante o ano, 

onde foi lembrando que quem não cumprir esse quesitos será desligado do moto clube 

no próximo ano. Em relação ao Bate e Fica do mês de fevereiro, foi informado que quem 

quiser ir ainda tem uma vaga, com a observação que dá para encaixar um casal desde 

que um deles leve colchão. Para a Ação social, foi definida que a mesma será no dia 24 

de março junto ao Lar Mena de Lafaiete, onde o integrante Thiago R. ficou de verificar 

junto à creche as necessidades e agendar a visita. Foi realizada uma breve explanação 

sobre o aniversário do moto clube, onde foi definido que o rodízio para ficar no caixa do 

bar será feito na próxima reunião; foi pedido doações para os ingredientes do arroz 

carreteiro para ser definida na próxima reunião aqueles quem podem doar alguma coisa; 

foi solicitado que quem pudesse arrumar patrocinadores até o dia 01 de março no valor 

de R$ 75,00; a integrante Fernanda entrou como uma patrocinadora do evento; foi 

definido que iremos contratar um Vigilante de acordo com exigências da Honda, o 

integrante Ninja ficou de verificar essa questão; Mateus conseguiu um orçamento  para 

as camisas por 20.00, e está verificando a questão dos expositores; foram apresentados 

os arquivos enviados pelo integrante Juliano com um resumos das ações já realizadas, 

uma prévia do orçamento e o layout das tendas na área da Honda. Foi feita a entregue 

dos cartões de aniversário dos integrantes mês. E por fim, foi realizada a entrega do 

patch Falcão de Prata para nossa integrante Maria pela contribuição junto ao moto clube. 

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, 03 de fevereiro de 2018. 


