
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

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

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, camisas e brasões. Logo após os devidos acertos foi solicitado aos 

integrantes que participasses do curso avançado da Honda que irá acontecer no dia 23 de 

novembro das 8h até 12h, sendo que os integrantes: Ilacir, B. Boy, Coqueiro, Boi (novo 

integrantre), Chico e Chupeta se comprometeram a participar, e o Ricardo disse que o 

Rinaldo também irá participar. Ficou acertado que esse curso irá substituir o Bate e Volta 

Oficial de Novembro. Para a confraternização de final de ano foi dito que só poderá 

participar da mesma aqueles que estiverem em dia com o moto clube; e que o sorteio do 

amigo oculto irá acontecer após a reunião. Para a ação social ficou definido que iremos 

arrecadar brinquedos, que podem ser usados para serem entregues para crianças carentes no 

Natal; sendo que a arrecadação irá ocorrer na nossa confraternização. O Juliano apresentou 

uma proposta de reajuste na mensalidade de R$ 2,00 devido ao aumento dos custos em 

nossas festividades, sendo aprovado por unanimidade pelos presentes; ficou definido que a 

mensalidade será de R$ 14,00 para sócio contribuinte, e R$ 7,00 para dependentes; e para 

aqueles que acertarem as doze mensalidades e a anuidade em janeiro irão ter um desconto 

de 10%, e para quem acertar seis mensalidades mais a anuidade em janeiro, terão um 

desconto de 5%. Para finalizar foi feita a entrega dos cartões de aniversário dos integrantes 

do mês de novembro. 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, 09 de novembro de 2019. 


