Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”:
Aos quinze dias do mês de setembro 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
que todos estejam com as mensalidades em dia para realizarmos a confraternização de final
de ano e houve o acerto das mensalidades pelos presentes. Logo após foi comentado sobre o
fechamento dos novos convênios com a Oficina do Chupeta “Junior’s Car” com um
desconto de 10% sobre os serviços, e o convênio com a integrante Fernanda ficou de ser
assinado. Foi informado sobre o novo convênio com uma distribuidora de gás “Oliveira
Gás” em Congonhas e que o contrato será assinado em breve. Os Bate e Voltas Oficiais de
Outubro e Novembro ficou acertado da seguinte forma: será realizado para Casa Branca no
dia 21 de outubro, e o de novembro será para Santana dos Montes na fábrica da Loba no dia
18. A confraternização de final de ano foi definido que irá acontecer nos dias 7, 8 e 9 de
dezembro, e que será fechado o sítio ainda este mês com um custo de até setecentos e
cinquenta reias (R$ 750,00), valor pago no ano anterior. Foi que o formulário eletrônico do
Programa de quilometragem, que será implementado em 2019, será enviado no grupo sério.
Sobre o site SilverHawks foi dito que todas informações oficiais do moto clube estão sendo
divulgadas no site, inclusive Ata de reunião e Estatuto. Sobre a tenda foi explicado que
foram definidos as seguintes Regras: foi informado que esta poderá ser emprestada para
qualquer membro desde que o moto clube seja convidado para a festividade, e que teremos
um check list para montagem e desmontagem da mesma. Para a próxima Ação Social foram
distribuídas as rifas para os integrantes presentes, e para quem não foi na reunião as rifas
ficaram com os diretores de facção. Para os integrantes que moram longe, as rifas ficaram
com o Alex. Foram entregues vinte (20) rifas no valor de dois reais e cinquenta centavos
(R$ 2,50) cada totalizando cinquenta reais (R$ 50,00) por integrante para ser pago até a
reunião de Novembro. Por fim foi feita a entrega dos cartões de aniversário dos
aniversariantes do mês. Como nada mais houvesse a ser tratado, o senhor Alex deu por
encerrados os trabalhos e eu, Cleber Junio, que servi de secretário, lavrei a presente ata que,
lida e achada conforme, contém as assinaturas de todos como prova.
Cons. Lafaiete, 15 de setembro de 2018.

