
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos oito dias do mês de junho 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 aos integrantes presentes o acerto das 

mensalidades e novas camisas oficiais; e foi avisado que para quem não foi será enviado um 

boleto. Logo após foram entregues as carteirinhas para os presentes. Em relação às novas 

camisas oficiais foi informado que as mesmas ficarão prontas em até 15 dias e quem quiser 

poderá pegar diretamente com Alex ou na próxima reunião. O Bate e Volta de junho será no 

dia 29 de junho para Tiradentes, onde irá acontecer um encontro de motociclistas; foi pedido 

para os integrantes trazerem sugestões de lugares para os bate e volta do segundo semestre. 

Foi informado sobre a última Ação social e solicitado sugestões para a próxima ação. O 

integrante Juliano deu a sugestão de se criar um consórcio de dinheiro para ir no evento de 

Rio das Ostras em março de 2020; o qual foi aprovado, para quem quiser ir nesse evento, um 

valor de vinte e cinco reais (R$ 25,00) por pessoa de Agosto/19 até Março/20, onde esse 

dinheiro será para pagamento da casa e o valor que sobrar será usado para compra de 

alimentos e material de limpeza para a casa; foi informado, também que existe a possibilidade 

do alugue de duas casas, sendo dez pessoas por casa, e que esse número é limitado. Foi 

acordado que a reunião de Julho, em Lafaiete, ocorrerá no dia 6 de julho com local a definir. 

Foram eleitos os seguintes integrantes para os cargos administrativos do moto clube; 

*Conselho Diretor: Presidente: Juliano, Vice: Wesley e Secretária: Fernanda; *Conselho 

Fiscal: Thiago R., Ronaldo e Edmar; Tesoureiro: Juliano, sendo que as mensalidades de todos 

serão acertadas somente com ele; *Diretor Facção Congonhas: Cleber Ninja; *Diretor Facção 

Lafaiete: Ilacir. 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. 

Cons. Lafaiete, 08 de junho de 2019. 


