
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

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

integrante Júnior, 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, acessórios e dos novos Brasões. Logo após os devidos acertos foi 

realizada a entrega das carteirinhas com data de validade corrigida. O Bate e Volta Oficial 

de outubro foi agendado para o dia 20 com destino a Esmeralda onde estará acontecendo um 

encontro de motociclistas, sendo que as listas irão passar nos grupos de Whatsapp. O 

Juliano disse que o curso avançado pilotagem na Honda está agendado para 23 de 

novembro, e que teremos que formar um grupo 14 integrantes do Moto Clube, a lista será 

repassada nos grupos do Moto Clube. Para a Confraternização de final de ano foi informado 

que o sítio estará disponível de sexta a domingo para todos, inclusive convidados familiares; 

o custo do convidado será de 82,00(oitenta e dois reais); o Moto Clube irá pagar o churrasco 

com almoço no sábado; a bebida cada um deverá levar a sua; para o amigo oculto 

passaremos uma lista nos grupos, que será fechada no final de outubro, e o sorteio será 

realizado na próxima reunião, sendo que o valor do presente deverá ser no mínimo 25,00 

(vinte e cinco reais), a lista será repassada nos grupos do Moto Clube. 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, 12 de outubro de 2019. 


