
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos dez dias do mês de novembro 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 das RIFAS da ação social pelos presentes; foi frisado a importância de 

todos estarem em dia com as mensalidades para participarem da confraternização. Logo 

após foi informado que ainda não foi fechado nenhum convênio neste mês. Para o Bate e 

Volta de Novembro foi confirmado para o dia 18 de novembro com destino a Santana dos 

Montes na fábrica da Loba onde será repassada a lista nos grupos de whatsapp do moto 

clube. Foi aprovado um Bate e Fica para a cidade de Raul Soares, para visitar o Parque 

Aquático Minas Beach, para o dia 19 de janeiro (sábado) e retorno no dia 20. Foi realizado 

um pré-orçamento onde o hotel terá um valor de 50,00 por pessoa e a entrada no parque um 

valor aproximando de 34,00; a Lista será divulgada após a nossa confraternização de final 

de ano. Em relação à confraternização de final de ano foi definido que: será realizada no dia 

8 de dezembro com início às 11h, sendo que o local será divulgado em breve; foi realizado o 

sorteio do Amigo Oculto, o qual foi enviado para cada participante de forma individual no 

Whatsapp; será passada uma lista para definição da quantidade de participantes, incluindo 

convidados, sendo o prazo final para colocar o nome da lista no dia 20 de novembro; ficou 

definido que o integrante Alex ficará responsável pelas compras do carvão e carne, Juliano 

pelas compras de supermercado e descartáveis, Chupeta por levar e buscar a Tenda, Dida 

por levar o churrasqueiro e a comida no sábado às 10h30; na sexta, dia 7 de dezembro, será 

feita uma festa de fantasia com músicas dos anos 80, quem quiser participar é só entrar no 

grupo criado no Whatsapp. Na Ação Social está faltando três integrantes para realizar o 

acerto ainda, iremos repassar o valor arrecadado para a família assim que estes três 

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

Como nada mais houvesse a ser tratado, o senhor Alex deu por encerrados os trabalhos e eu, 

Juliano, que servi de secretário, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, contém as 

assinaturas de todos como prova. 

Cons. Lafaiete, 10 de novembro de 2018. 


