
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, na casa 

do integrante Ilacir, localizado na cidade de Cons. Lafaiete, 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 dos novos Brasões. Logo após os devidos acertos foi 

debatido sobre o Bate e Volta Oficial de setembro, que ficou definido que irá acontecer no 

dia 28 de setembro para a cidade de Queluzito onde estará acontecendo um encontro de 

motociclistas, sendo que as listas irão passar nos grupos de Whatsapp. Sobre a Ação Social 

foram arrecadadas várias fraldas que o integrante Ilacir se comprometeu de realizar a 

entrega para a família necessitada; ficou definido, também, se mais alguém quiser doar que 

poderia entregar as fraldas até o dia 19 de setembro. O Juliano disse que pela falta de adesão 

ao consorcio para o evento de Rio das Ostras foi cancelado, porém foi avisado que a casa 

será alugada em dezembro e que os primeiros a aderirem e pagarem terão prioridade. Foi 

informado que parte dos integrantes irão participar do evento em Guarapari, e por esse 

motivo não poderão ir ao bate e volta. Sobre a Nova Tenda foi definido que qualquer 

integrante ativo poderá pegar emprestado, porém em caso de danificar a mesma o integrante 

deverá substituir a tenda por outra nova. O Juliano solicitou a palavra pedindo para que 

todos os integrantes fizessem o curso avançado na Honda, pois o Ricardo é sempre solicito 

ao moto clube e com isso devemos retribuir; foi combinada a data do dia 23 de novembro, 

sendo que o Juliano ficou de olhar esta data com o Ricardo. Para finalizar foi feita a entrega 

dos cartões de aniversário dos integrantes do mês de setembro. 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, 13 de setembro de 2019. 


