
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos doze dias do mês de maio 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 solicitando o pagamento da 

anuidade 2018 e das mensalidades, onde os presentes fizeram os devidos acertos. Logo 

em seguida foi realizada a entrega das Carteirinha 2018 para quem estava em dia com a 

anuidade e mensalidades até maio. Os integrantes Maria, Coqueiro e Gustavo receberam 

o Pin Falcão. Sobre a situação da conta foi explicado que a mesma não foi aceita pela 

instituição bancária, a qual não explicou os motivos de não ter sido aceita a abertura da 

mesma. O Bate e Volta oficial do mês de maio foi cancelado devido a falta de 

participantes. Foi definido que no próximo mês (junho) ocorrerá um Bate e Fica para 

UBÁ entre os dias 8 e 10 de junho, e que será repassada uma lista para os que irão nos 

grupos do WhatsApp. Foi solicitado aos integrantes, que os mesmos tragam propostas, 

na próxima reunião, de destinos para Bate e Volta a serem realizados no segundo 

semestre deste ano. Devido ao “Bate e Fica” do mês de junho coincidir com a data da 

reunião mensal, a mesma foi adiantada para o dia dois (2) de junho, a ser realizado na 

casa dos integrantes Chico e Sãozinha. Sobre a Ação social foi feito comentários sobre a 

última ação realizada junto à Comunidade Bom Pastor, e que a próxima será junto ao 

Asilo de Ouro Branco no mês de julho; onde o integrante Alex ficou de entrar em 

contato com a mesma para saber das necessidades. Foi solicitado que todos participem 

das ações socias, pois a mesma está prevista em estatuto. Em seguida foi apresentada as 

respostas da pesquisa realizada sobre o Aniversário e o balanço final da final da festa. 

Foi pedido que todos do moto clube participem mais na ajuda nas festividades oficiais. 

Foi feita a entrega dos cartões de aniversário dos integrantes do mês. Na Homenagem do 

dia das mães foi entregue um cartão de felicitações com dois bombons para todas as 

mães presentes na reunião. E por fim, foi feito um churrasco comemorativo. 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, 12 de maio de 2018. 

 

 

 


