
 

Moto Clube Tamanduás do Asfalto 

   
Ao vigésimo oitavo dia do mês de Agosto de dois mil e onze, reuniu-se o 
Clube Tamanduás do Asfalto na Rua Padre Antonio Correa numero 30 
apartamento 102 bairro centro em Congonhas, para deliberar sobre como será 
as diretrizes do moto clube para a realização do nono aniversario dos 
tamanduás do asfalto e o fechamento do caixa ate a presente data. Foi feita 
primeira chamada às nove e trinta horas e segunda às dez horas, iniciada a 
reunião com a presença de Ronaldo Quintela, Gustavo Henrique, Lú Perdigão, 
Adriana Campolina, Tiago Quintela, Guilherme, Ana Magalhães e Marcio 
Martins. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior. Verificada à prestação de 
contas apresentada por Marcio, o Presidente esclareceu que o dinheiro que 
emprestou para o Clube no aniversário de 2010 está sendo abatido em suas 
mensalidades e que segundo a Tesoureira este valor estará zerado com as 
mensalidades de 2011 faltando somente às semestralidades do mês de outubro 
de 2011. Adriana e Tiago conferiram as contas apresentadas e rubricou todas 
as folhas. Foi feito uma explanação sobre a realização do evento, e após esta 
explicação pelo presidente foi colocada à hipótese de fazer o evento em Belo 
Horizonte na sede da CONEXÃO no Bairro Alípio de Melo. Foi decidido por 
unaminidade que no ano de 2011 os tamanduás do asfalto irão realizar o 
evento em Belo Horizonte e ficando a carga da Diretoria de eventos de Belo 
Horizonte a organização deste evento.  E o mesmo será no dia 01 de outubro 
de 2011, e que o Sr. Neubert vai ajudar na doação de duas Bandas para o 
evento, ou seja, a Banda Chouriço da Dercy e a Banda O gancho, ficando os 
integrantes de BH entrar em contato com o Sr. Dionisio do Rasta Team para 
verificar as necessidades do local. Se caso precisar devemos contratar a Banda 
NAH. O Sr. Marcio e o Sr. Quintela ficaram de arrumar patrocínio para o 
evento de Belo Horizonte junto aos patrocinadores amigos dos Tamanduas. 
Após estas explanações o Sr. Marcio pediu a palavra e comunicou que a sua 
esposa estava entregando o brasão dos Tamanduás e também o cargo de 
tesoureira e que não gostaria de colocar os motivos da saída dela. Ele entregou 
o brasão e o pet dos tamanduás que ela utilizava e falou que as camisas ele iria 
queimar. Nada havendo a tratar encerrou-se a reunião. 
                     Belo Horizonte 28 de Agosto de 2011 
                     
                               Ronaldo Quintela de Andrade. 
   Presidente 


