
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos dez dias do mês de agosto 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. Logo após os devidos acertos foram apresentados os novos integrantes 

Ricardo, e sua esposa Regina, e o Júnior. Foi falado sobre o Bate e Volta Oficial de Agosto 

que irá ocorrer no próximo dia 17 para a cidade de Santo Dumont, onde estará acontecendo 

um encontro de motociclistas. Foi solicitado aos integrantes, para quem puder contribuir, a 

doação de fraldas geriátricas tamanho M para serem entregues na reunião de setembro para 

entregarmos a família necessitada. Juliano comentou sobre o consorcio para aluguel da casa 

no evento de Rio das Ostras em março de 2020, onde deverá ser pago a quantia de R$ 25,00 

de agosto/2019 até março/2020, valor esse que será usado para pagamento do aluguel da 

casa, o mesmo ficou de repassar mais detalhes pelo grupo do whatsapp essa semana. Juliano 

continuou a fala, agora comentando sobre o evento de Guarapari que irá acontecer no final 

de setembro/2019 dizendo que iremos aguardar até o dia 25 de agosto, antes de fecharmos a 

casa, o fechamento da lista dos interessados em participar. Depois os integrantes Alex, 

Juliano, Mário e Ronaldo comentaram sobre a experiência da viagem aos EUA na Rota 66. 

Foram feitas as entregues dos cartões de aniversários dos integrantes que fazem aniversário 

no mês de agosto. O Alex informou que o sítio, para a confraternização de dezembro, já está 

alugado, que o mesmo se localiza na Vila Cardoso que fica entre Congonhas e Lafaiete, que 

a confraternização irá ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, onde o moto clube irá arcar 

com as despesas para o almoço de sábado com um churrasco e, frisou que a bebida é por 

conta de cada um; lembrou, também, que os convidados poderão ficar no sítio no final de 

semana e que os mesmos deverão pagar o valor de R$ 82,00, referentes ao valor anual dos 

dependentes. Para finalizar foi feita uma homenagem aos pais do moto clube, onde foram 

servidos doces. 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, 10 de agosto de 2019. 


