
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos treze dias do mês de outubro 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 que todos estejam com as 

mensalidades em dia para realizarmos a confraternização de final de ano e houve o acerto 

das mensalidades e RIFAS da ação social pelos presentes. Logo após foi informado que 

ainda não foi fechado o convênio com distribuidora de gás, e o integrante Mateus ficou de 

fechar ainda este mês. Para o Bate e Volta de Outubro o integrante Gnomo convidou o os 

demais integrantes para comemorar o aniversário dele com um almoço em São Brás do 

Suaçuí, onde ocorrerá uma missa às 8h; quem não for na missa irá encontrar com a turma as 

9h30 em frente à igreja de São Brás do Suaçuí; todos que estavam presentes concordaram 

em mudar o Bate e Volta Oficial para comemorar o aniversário do Gnomo; porém como 

tinha sido acordado na última reunião o Bate e Volta para Casa Branca, ficou definido que 

caso alguém que não tenha ido na reunião poderia se manifestar contrário a mudança do 

bate e volta. Para a confraternização de final de ano foi definido que o valor por convidado 

será de R$ 40,00 (quarenta reais), podendo o integrante contribuinte poderá levar no 

máximo dois convidados, esse número poderá aumentar em caso de parentesco direto, como 

filhos e netos; o cardápio, pago pelo moto clube, será churrasco, arroz, farofa e vinagrete, 

sendo que a bebida cada um leva a sua; iremos contratar um churrasqueiro e uma 

cozinheira; iremos criar um grupo do Whatsapp para quem for dormir no sítio. Foi realizada 

a entrega dos cartões de aniversário dos integrantes presentes do mês. Por fim foi feita a 

entrega do PIN Falcão para o integrante Marcelo e logo após foi realizado o brasonamento 

do Gnomo. 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, 13 de outubro de 2018. 


