
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 acerto das mensalidades, 

e foi pedido que todos integrantes estejam com as mensalidades pagas até abril para poder 

usar esses valores no aniversário do moto clube. Foi comentado da ótima adesão no Bate e 

Volta de Fevereiro, e que o Bate e Volta de Março será no dia 17 (domingo) para Santo 

Antônio do Leite. Para a Ação Social foi definida que será realizada no mês de Maio devido 

a organização do aniversário, e que arrecadaremos fraldas descartáveis geriátricas e infantil 

XG para a Apae de Lafaiete, e que iremos pedir uma contribuição para nossos convidados 

no aniversário. Em relação a Carteirinha de 2019, foi definida que terá a imagem de 

Petrópolis e a de 2020 a de Ubá, e consequentemente de 2021 Conceição do Mato Dentro; e 

foi acordado que a anuidade será cobrada em Maio devido aos gastos dos integrantes com o 

aniversário, lembrando que os valores são trinta reais (R$ 30,00) para individual e quarenta 

reais (R$40,00) para casal. O integrante Juliano comentou sobre o andamento da 

organização do Aniversário de três anos do moto clube e explicou sobre a importância de 

todos estarem em dia com as mensalidades e na compra dos produtos, pois o custo do 

aniversário será mais alta pelo fato de não termos apoio da Prefeitura de Lafaiete; ficou 

definido que serão passadas duas listas, uma para o pedido de camisas (R$ 30,00), e uma 

outra lista para os troféus (R$ 5,00), sendo que estas listas irão correr até o final do mês; o 

integrante Cleber Ninja se propôs a doar um capacete para sorteio no dia do aniversário. 

Não houve entrega dos cartões de aniversário dos integrantes do mês, pois os 

aniversariantes não estavam presentes na reunião. Como nada mais houvesse a ser tratado, o 

senhor Alex deu por encerrados os trabalhos e eu, Cleber, que servi de secretário, lavrei a 

presente ata que, lida e achada conforme, contém as assinaturas de todos como prova. 

Congonhas, 16 de fevereiro de 2019. 


