
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, na casa do 

integrante Juliano, 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 anuidade, onde houve o acerto das mensalidades, e foi 

informado, novamente, sobre os novos valores das mensalidades, sendo R$ 14,00 para sócio 

contribuinte e R$7,00 para sócio dependente, e para quem quitar 12 meses mais a anuidade 

terá um desconto de 10% e para quem quitar 6 meses mais a anuidade terá um desconto de 

5%. Em relação a troca do brasão oficial, foi lembrado que o prazo para troca do mesmo 

será até dezembro deste ano, e esses brasões serão repassados a preço de custo para o 

integrante. Ficou definido que o Bate e Volta de janeiro será realizado no dia 25 de janeiro 

com destino a Morro do Ferro, e será repassada uma lista nos grupos do Moto Clube. Logo 

após aconteceu a entrega dos Brindes para os integrantes presentes. Juliano apresentou os 

números finais da Confraternização de final de ano, sendo que o mesmo irá divulgar o 

balanço no grupo oficial do moto clube. Em relação à revisão nas regras da 

confraternização, foi definido que para a confraternização de 2020 poderá ser levados 

convidados, sendo que serão criadas regras para convidar, e o custo do convidado será de 

R$ 92,00, e de R$ 46,00 para menores de 14 anos. As modificações das regras serão 

colocadas no grupo sério após a aprovação da direção. Para o aniversário do 4° ano do moto 

clube foi definido que: - será criada uma comissão para organização do mesmo, de forma 

voluntária; - os integrantes Mário e Juliano irão olhar junto ao Ricardo da Honda se 

poderemos usar o espaço deles; - a data de comemoração será no dia 18 de abril nos 

mesmos moldes do ano anterior; - o integrante Alex irá olhar a questão das bandas. Por fim 

foi realizada a entrega dos cartões de aniversário dos integrantes do mês. 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, 11 de janeiro de 2020. 


