Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”:
Aos sete dias do mês de abril 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 realizando a entrega das
camisas comemorativas do segundo aniversário do moto clube. Logo após foi realizado
o pagamentos das mensalidades. Em seguida foi explicado que as carteirinhas referente
ao ano de 2018 já estão prontas e que serão entregues, após o acerto da Anuidade 2018,
na reunião de maio, sendo que será enviado para todos integrantes um boleto para
realização do pagamento com data de vencimento para o final de abril. Em relação ao
“Pin Falcão” foi informado que este terá o valor de custo de R$ 3,00 (Três reais) quer
será repassado junto com a anuidade para aqueles que tiverem interesse em recebê-lo,
por adesão - somente para quem solicitar. Foi explicado que o “Pin Falcão” é entregue a
cada ano de aniversário do brasonamento do integrante, limitado a três pins e que
significam: Liberdade, Igualdade e Irmandade. Para quem não compareceu na reunião e
que desejar receber o Pin terá que avisar o mais breve possível para o Alex de forma
individual (no privado). Foi informado que a situação da conta ainda continua em análise
junto ao Banco Inter. A respeito dos convênios fechados, foi informado que foram
realizados três convênios: Restaurante Parada de Minas (Congonhas), desconto de 10%;
Clínica Odontológica Somar (Lafaiete), desconto de 20%; Escola de Línguas “Quest
Idiomas” (Congonhas), desconto de 10%. Foi lembrado que para ter o desconto é
necessário a apresentação da carteirinha em vigência. O Bate e volta Oficial será
realizado no dia 21 de abril com destino para a cidade de Santos Dumont, onde estará
acontecendo um encontro de motociclistas. Foi definido que a ação social junto ao Lar
Mena será realizada no próximo mês, sendo que neste mês de abril faremos uma
arrecadação de alimentos e material de limpeza para a Comunidade Bom Pastor de Ouro
Branco, que está prevista para ser entregue no dia 28 deste mês, sendo solicitado que
todos contribuam e peçam contribuições. Foi definido que iremos adquirir uma Tenda,
com o dinheiro da anuidade, para usarmos em eventos. O integrante Chupeta
disponibilizou o uso da Carretinha dele para quem precisar do moto clube. Foi aprovado
a criação do kit boas vindas, composto por um chaveiro, adesivos e pin do moto clube,
sendo que iremos ainda criar recursos para custeio do mesmo. Logo após aconteceu a
entrega dos cartões de aniversário dos integrantes do mês. Em relação ao aniversário do
moto clube, o integrante Juliano conduziu essa parte da reunião, onde foi criada a escala
de trabalho para organização do mesmo da seguinte forma: na sexta-feira, dia 13, na
parte da manhã e tarde: Alex, Mateus, Chico, Coqueiro; somente na parte da manhã:
Ilacir; somente na parte da tarde: Ronaldo; no sábado, dia 14 na parte da manhã: Edmar,
Juliano, Ilacir, Alex, Mateus; sendo que outros integrantes podem ajudar se quiserem.
Em relação às tendas foi informado que a Honda disponibilizou seis (6) tendas 3x3, a
Prefeitura de Lafaiete uma tenda 10x10, e a AMA de Congonhas uma tenda 5x5. O
integrante Chupeta emprestou a caminhonete para levar a tenda da AMA. Informou que
as duas Bandas, com um custo de R$ 1500,00, estão certos, que o Churrasqueiro, com
um custo de R$ 200,0, está certo, que o Bar foi terceirizado por R$ 800,00, que será
adquirido pelo Moto Clube 20kg de carne para reforçar o churrasco cooperado, sendo
que o Alex frisou que todos os integrantes devem levar 500gr de carne por pessoa. Em
relação aos expositores, o Mateus informou que não foi possível fechar com nenhum. A

escala de revezamento para cadastro de moto clubes ficou da seguinte forma: 14h-15h
Thalison; 15h-16h Mateus; 16h-17h Gustavo; 17h-18h Marcelo. E por fim, Juliano ficou
responsável de fechar com um segurança para o evento, e o Ilacir ficou responsável pela
faixa de sinalização. Como nada mais houvesse a ser tratado, o senhor Alex deu por
encerrados os trabalhos e eu, Mateus Rocha, que servi de secretário, lavrei a presente ata
que, lida e achada conforme, contém as assinaturas de todos como prova.
Congonhas, 07 de abril de 2018.

