
Ata de reunião do “SilverHawks Moto Clube”: 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quinze 
horas, no Açaí Moto Point localizado na cidade de Conselheiro 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 diretor da Facção 
Conselheiro Lafaiete, Ilacir, que iniciou a reunião solicitando aos integrantes 
os acertos das mensalidades e os devidos acertos foram então realizados. 
Passou-se então a discussão do segundo assunto: locais das reuniões de 
setembro, outubro e novembro e ficou definido que a reunião de setembro 
ocorrerá em Conselheiro Lafaiete em virtude de ocorrer neste mês o Jubileu 
em Congonhas o que inviabiliza a realização da reunião este mês nesta cidade. 
Já as reuniões de outubro e novembro serão realizadas em Congonhas em 
virtude de duas consecutivas terem ocorrido em Conselheiro Lafaiete. Sobre 
os passeios da Modalidade Bate & Volta, já esta acertado que o do mês de 
agosto será realizado no dia 26/08/17 (sábado) com destino ao encontro de 
motociclistas na cidade de Mariana – MG e o de setembro será realizado no 
dia 17/09/17 com destino ao Bar do Cirola na cidade de Santos Dumont – 
MG. Quanto aos passeios de outubro e novembro ficou acertado que na 
reunião de setembro deverá ser votado o destino destes cuja as opções foram 
levantadas em reunião e listadas a seguir: 1) Bate & Fica em Petrópolis - RJ 
em Outubro, 2) Bate & Volta em Catas Altas - MG, 3) Bate & Volta em 
Macacos – MG, 4) Bate & Volta a Cachoeira do Brumado – MG, 5) Bate & 
Volta a Serra da Piedade (Caetés), 6) Bate & Volta a Brumadinho (visita ao 
Museu Inhotim). Em seguida foram discutidas as possibilidades de local para 
a confraternização de final de ano a princípio duas possibilidades foram 
levantadas: sítio em Conselheiro Lafaiete e Chalés em Lagoa Santa. Foi 
sugerido então que na reunião de setembro seja apresentado maiores detalhes 
de custos, fotos dos locais, etc para então ser votado o local definitivo da 
confraternização. Ficou definido ainda pela maioria presente pela 
continuidade dos projetos sociais do Moto clube e foi definido que a próxima 
ação social será em um asilo em Entre Rios de Minas – MG, gerido pela 
Sociedade Beneficente São Francisco de Paula de Congonhas – MG e que esta 
ação será realizada no dia 02/09/2017 (sábado) e que maiores detalhes sobre a 
necessidade das doações, horários e forma de encontro das facções serão 
acertados posteriormente nos grupos de contato do Moto cluble. Foi reforçado 
pelo diretor da Facção de Conselheiro Lafaiete, Ilacir, pontos do estatuto com 
participação mínima em reuniões, em eventos de motociclistas, sobre a não 
utilização de adereços na parte de trás do colete e por fim reforçado o peso da 
participação dos membros no Bate & Volta a Mariana – MG uma vez que vale 
como presença tanto de passeio Bate & Volta (eventos oficiais do moto clube) 
com para a participação de eventos de motociclistas. Por fim foi feito um 
relato da viagem a Brasília (participação do evento Moto Capital) e também 
sobre a viagem a Chapada dos Veadeiros pelo integrante Mário Trevisani da 



facção Conselheiro Lafaiete. Como nada mais houvesse a ser tratado, a senhor 
Ilacir deu por encerrados os trabalhos e eu, Juliano da Silva Meireles, que 
servi de secretário, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, contém 
as assinaturas de todos como prova. 

Conselheiro Lafaiete, 12 de agosto de 2017. 


