
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, na casa dos 

integrantes Chico / Sãozinha, localizado na cidade de Cons. Lafaeite, 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 das mensalidades, onde os presentes fizeram os devidos acertos. 

Logo após foi realizada a entrega das Carteirinhas 2018 para quem estava em dia com o 

moto clube. Foi feita a entrega dos chaveiros para aqueles que fizeram o pedido 

anteriormente. Em seguida foi combinado um churrasco para o Jogo do Brasil que será 

realizado no domingo, dia 17, às 15h na sede do moto clube. Foi solicitado aos 

integrantes sugestões e propostas para novos convênios, lembrando os convênios já 

firmados. Foi verificado se mais alguém iria ao Bate e Fica para UBÁ, onde somente o 

integrante Coqueiro se manifestou a respeito. Ficou definido que o Bate e volta Oficial 

de Julho será para a cidade de Catas Altas no dia 22 de julho. Para a realização da Ação 

social junto ao Asilo de Ouro Branco foi definido que iremos fazer um evento 

beneficente para arrecadar dinheiro para doação dos materiais de necessidade do asilo. 

Após um debate ficou definido que será feito um ARRAIAL BENEFICENTE no dia 14 

de julho, sendo que a reunião de julho será substituída por este arraial. Foi criada uma 

comissão para organização do mesmo. E ficou acordado que cada integrante irá 

contribuir com dez reais (R$ 10,00) para realização desse evento. Todo o lucro será 

revertido para a doação. Foi pedido a participação e envolvimento de todos integrantes 

no intuito de levarem convidados, apoiando na divulgação no meio de seus amigos fora 

do meio motociclístico. Logo após houve a entrega dos cartões de aniversário dos 

integrantes do mês. O integrante Ronaldo solicitou que todos integrantes peçam recibos 

sempre que pagar algo para o moto clube, devido ao fato de poder acontecer uma 

auditoria fiscal. Por fim o integrante Marcelo fez o convite do casamento dele, que será 

realizado às 19h30 do dia 27 de julho de 2018 na Igreja Mariz de Nossa Senhora da 

Conceição em Congonhas, para todos integrantes do moto clube. Como nada mais 

houvesse a ser tratado, o senhor Alex deu por encerrados os trabalhos e eu, Mateus 

Nascimento, que servi de secretário, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, 

contém as assinaturas de todos como prova. 

Congonhas, 02 de junho de 2018. 

 

 

 


