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REGIMENTO INTERNO 
 

NOSSO SÍMBOLO - Tamanduá – Símbolo da Vila do Tamanduá (antigo nome da 
Cidade de Itapecerica- MG na região do Centro Oeste minérios), animal da 
fauna brasileira que representa segurança tranqüilidade companheirismo. 
 
Para os Tamanduás do Asfalto –  
TAMANDUA - significa segurança, tranqüilidade companheirismo e liberdade, 
traduzido na força do abraço do Tamanduá como se fosse o motor de suas 
motocicletas.  
MOTO CLUBE - significa que somos um grupo organizado em volta do 
motociclismo. 
CONGONHAS – Cidade adotada pelo Moto clube e o lar de vários de seus 
integrantes, bem como a sede do moto clube.  
ASFALTO - Rodando sempre livres e em paz pelas estradas da igualdade, 
fraternidade e disciplina, indica nosso estado de espírito, Liberdade de corpo 
e alma, porém sempre atentos a tudo que possa incentivar e incrementar a 
participação motociclistica no nosso estado e país.  
 
NOSSO COMPROMISSO      
Favorecer a confraternização de motociclistas, oferecendo um ambiente 
agradável e digno que contribua para o aumento moral, social e técnico de 
seus integrantes.  
 
NOSSAS IDEOLOGIAS    
 
Acreditamos, aceitamos e praticamos os seguintes ideais:  
 
JOVIALIDADE - Manter-se num espírito sempre jovem, alegre, cordial e 
dinâmico é o nosso lema.  
 
APOIO - Cuidar da efetiva participação sempre que possível e de acordo com 
os interesses do grupo, em eventos articulados por autoridades ou entidades 
sociais, pela prática da cidadania e bem estar social no âmbito de nosso 
estado.  
 
CONHECIMENTO - Procurar passar suas habilidades e conhecimentos técnicos 
de motociclismo aos demais companheiros, buscando solução de problemas já 
vivenciados por quaisquer integrantes do grupo.  
 
UNIÃO - Procurar num trabalho de equipe contribuir para o fortalecimento do 
grupo, visando o espírito de companheirismo e participação ativa nos 
encontros, reuniões e passeios promovidos com o objetivo de evidenciar o 
comprometimento de todos os seus participantes.  
 
AMIZADE - Camaradagem entre o grupo, zelando pela honestidade, caráter e 
bons costumes de seus integrantes em suas atitudes e relacionamentos.  
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RESPEITABILIDADE - Conduzir ações, comportamentos e atitudes, primando 
pela idoneidade do grupo, perante a sociedade em geral, junto aos demais 
integrantes e grupos de motociclismo. 
 

CAPÍTULO PRIMEIRO DOS INTEGRANTES DOS TAMANDUAS 

Artigo 1º - Serão considerados Integrantes do TAMANDUAS DO ASFALTO os 
motociclistas que: 

a) Estiver de acordo com os preceitos estabelecido no Estatuto Social Regulamento 
Interno, for indicado por dois sócios, preencher a ficha cadastral e ser aprovados 
pela Diretoria do Clube; b) Contribuir através de mensalidades com o valor 
estabelecido pela Diretoria; c) For freqüentador das reuniões sistemáticas do Clube 
e participar dos eventos programados pelo mesmo. 

CAPÍTULO SEGUNDO DA CONDUTA DOS INTEGRANTES DOS 
TAMANDUAS. 
Artigo 2º - Cabe aos Integrantes, relatar sempre e imediatamente ao Presidente os fatos 
ocorridos entre os Integrantes e que são de interesse do Clube para que sejam discutidos 
em reunião da Diretoria ou se for o caso levado à Assembléia. 

Artigo 3º - Não será permitido o uso e/ou porte de Drogas; caso algum integrante 
seja pego usando e/ou portando drogas, será excluído do grupo. 

Artigo 4º - Não será permitido, sob pena de exclusão, o uso e/ou porte de armas 
quando o Associado estiver representando o Moto Clube, salvo se os mesmos 
estiverem regulamentados. 

Artigo 5º - Para os passeios e eventos os Integrantes deverão manter suas 
motocicletas/veículos em condição de trânsito e com as documentações em ordem 
e em dia. 

Artigo 6º - O Associado deverá conduzir sua motocicleta/veículo de maneira correta 
e com equipamentos de segurança obrigatórios não contrariando o Código Nacional 
de Trânsito. 

Artigo 7º - O Associado não deverá, sob pena de advertência, praticar manobras 
arriscadas e/ou malabarismo em local público colocando em risco a sua vida e de 
outras pessoas. 

Artigo 8º – O Associado que ficar inadimplente por três mensalidades poderá ser 
afastado do grupo.  

Artigo 9º. Os compromissos financeiros assumidos pelo grupo tais como 
camisetas, adesivos, bonés, etc., deverão ser integralmente pagos segundo 
rateio feito entre os participantes, sendo extensivo aos seus familiares.  
 
Artigo 10º. É vedado ao INTEGRANTE o exercício de atividades políticas no 
ambiente do grupo, salvo as que se referirem ao exercício de cargos eletivos 
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no próprio grupo, bem como conduzir o grupo a encontros com finalidade 
eleitoreira. A participação somente será aceita se o movimento político for de 
interesse direto dos Tamanduás do Asfalto, de acordo com avaliação da 
diretoria. 

CAPÍTULO TERCEIRO DOS DEPENDENTES DOS INTEGRANTES.  

Artigo 11º - Serão considerados dependentes o cônjuge e filhos do Associado. Os 
dependentes deverão observar o Estatuto Social dos Tamanduás do Asfalto. 

CAPÍTULO QUARTO DAS DESPESAS DOS INTEGRANTES E DIRETORIA 

Artigo 12º - As despesas com transporte, combustível, manutenção das 
motocicletas e despesas medicas hospitalares dos Integrantes e Diretoria será de 
total responsabilidade dos mesmos, ficando o Moto Clube isento. 

Artigo 13º - É vedado aos Integrantes e membros da Diretoria efetuar contratos e 
despesas sem prévia autorização escrita do Presidente e do Diretor Financeiro, em 
nome do Moto Clube. O Tamanduá do Asfalto se isenta da responsabilidade pelo 
ressarcimento da despesa efetuada sem autorização, ficando ainda, o Associado 
sujeito às penas previstas no Estatuto Social. 

CAPÍTULO QUINTO DO INGRESSO DE NOVOS INTEGRANTES  
 
Artigo 14º Os novos interessados em participar do grupo deverão ser 
apresentados por dois integrantes, que responderá pela sua indicação e 
aptidão em atender aos Ideais formulados neste Regimento.  
 
Artigo 15º O interessado será considerado PRÓSPERO PRETENDENTE - PP, a 
partir do momento em que apresentar os documentos e for aprovado em 
Assembléia pela maioria simples - 51% - dos MEMBROS INTEGRANTES 
presentes.  
 
Parágrafo Único: Após a aprovação o PRÓSPERO PRETENDENTE receberá o 
ESTATUTO SOCIAL, REGIMENTO INTERNO e adquirirá a camisa oficial, a 
carteira social.  
 
Artigo 16º. Os novos integrantes serão considerados PRÓSPEROS 
PRETENDENTES até que tenham completado o período de experiência 
considerado como o equivalente ao comparecimento a seis reuniões 
ordinárias.  
 
Parágrafo Primeiro: Paralelamente complementação dos pontos o PRÓSPERO 
PRETENDENTE deverá, durante sua formação, ser avaliado por no mínimo 51% 
dos MEMBROS INTEGRANTES.  
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Artigo 17º. Durante o processo de formação o PRÓSPERO PRETENDENTE 
adquirirá o direito de utilizar os símbolos da seguinte maneira:  
A- Camisa oficial de PRÓSPERO PRETENDENTE. (imediato) 
 
Artigo 18º. O PROSPERO PRETENDENTE deverá, salvo comunicação prévia de 
motivo de força maior, comparecer a todas as reuniões do grupo, sem direito 
a voto.  
 
Artigo 19º. O PROSPERO PRETENDENTE, após cumprir todas as etapas 
obrigatórias, somente será considerado INTEGRANTE após aprovação em 
reunião geral. Contando com 100% de votos favoráveis a sua inclusão. Em caso 
de veto de algum sócio fundador, este membro deverá expor em assembléia 
seus motivos, que deverá sempre se ater a fatos vinculados ao desempenho do 
PROSPERO PRETENDENTE como motociclista, membro do moto clube ou 
cidadão consciente e cumpridor de seus deveres e das leis em geral. A 
votação será efetuada sem a presença do PROSPERO PRETENDENTE.  
 
Parágrafo Primeiro: Antes da votação para aprovação do PRÓSPERO 
PRETENDENTE devera apresentar para a Diretoria os documentos 
comprobatórios da conclusão das etapas cumpridas e só neste caso será 
autorizada a votação.  
 
Artigo 20º. Somente quando for considerado MEMBRO INTEGRANTE será permitido 
ao PRÓSPERO PRETENDENTE adquirir, usar e exibir o BRASÃO dos Tamanduás do 
Asfalto em jaquetas e coletes. Nenhuma restrição se faz quanto ao uso de camisas, 
camisetas ou bonés, sejam quais forem suas cores.  
 
Artigo 21º - O batismo de novos Integrantes deve ser em uma das comemorações 
realizadas pelo Moto Clube ou em eventos realizados por outros Moto Clubes. 
 

CAPÍTULO SEXTO DOS SIMPATIZANTES E VISITANTES DOMOTO CLUBE 
 
Artigo 22º. A critério do presidente e com aprovação de 80% dos membros 
Integrantes presentes, quando disposto em assembléia ordinária, o moto clube 
poderá distribuir títulos de "Membro Honorário" a pessoas que de alguma forma 
prestem relevantes serviços ao moto clube 

Artigo 23º - Serão considerados simpatizantes aqueles que mostrarem interesse 
pelas atividades do Clube e participarem esporadicamente de alguns eventos e 
reuniões do Moto Clube. 

Artigo 24º - Serão considerados visitantes aqueles que aparecerem 
esporadicamente nas reuniões do Clube. 

Artigo 25º - Será permitido aos simpatizantes e visitantes acompanhar os 
Tamanduás para os eventos sem nenhum comprometimento de ambas as partes. 
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CAPÍTULO SÉTIMO DA UTILIZAÇÃO DO NOME, LOGOTIPO E BRASÃO DO 
MOTO CLUBE. 
 
Artigo 26º. Os Brasões, Camisas Oficiais, Bandeiras, Flâmulas serão padronizadas 
e confeccionadas mediante permissão da PRESIDENCIA.  
 
Artigo 27º. O controle da confecção, manutenção e destruição será de 
responsabilidade da DIRETORIA. 

Artigo 28º - Não será permitido que os Integrantes façam uso do nome, logotipo ou 
qualquer outro material, no qual se encontrem os mesmos, para arrecadar 
benefícios, salvo com a autorização prévia da Diretoria, do mesmo modo que não 
poderão ser utilizados para autopromoção de qualquer Associado. Qualquer 
atividade que for realizada pelos Integrantes utilizando o nome do Moto Clube 
deverá ter o prévio consentimento da Diretoria e se for o caso será levado para ser 
decidido em reunião. 

Artigo 29º - O Associado deverá usar o colete com o brasão do Moto Clube sempre 
que estiver representando o mesmo ex.: nas viagens, eventos, reuniões e 
confraternizações sob pena de advertência, salvo em casos especiais. Caso seja 
constatada certa restrição quanto ao uso do colete com o brasão do Moto Clube nos 
locais acima citados o fato será levado para reunião da Diretoria podendo resultar 
no afastamento do Associado. 

Artigo 30º - As bandeiras e colete com brasão do Moto Clube serão de uso 
exclusivo dos Integrantes (pertencendo ao moto clube), não podendo ser 
emprestado e usado em hipótese alguma por pessoas que não pertençam ao Moto 
Clube. As camisetas promocionais do Moto Clube poderão ser vendidas ou doadas 
para não Integrantes a critério da Diretoria. 

CAPÍTULO OITAVO DOS EVENTOS E CAMPANHAS OFICIAIS DO MOTO 
CLUBE 

Artigo 31º – No mês de junho será (sempre que possível), realizada a Campanha 
do Agasalho. 

Artigo 32º - No mês de Outubro será (sempre que possível), comemorado o 
aniversário do Tamanduás do Asfalto, com a presença de outros Moto Clubes. 

Artigo 33º – No mês de dezembro será (sempre que possível), realizada a 
Campanha Natal Solidária. 

CAPÍTULO NONO QUANTO AOS BENS PATRIMONIAIS DO MOTO CLUBE 

Artigo 34º - Todos os bens patrimoniais adquiridos pelo clube através de doações, 
subvenções ou legados deverão ser cadastrados e registrados em livros de 
patrimônio. Esses bens deverão ficar sob a responsabilidade do Presidente. Terão 
acesso a esses bens os motociclistas Integrantes e que não estiverem em débito 
com o Clube. 

Artigo 35º - Os bens serão entregues aos Integrantes mediante registro de 
empréstimo por tempo determinado pela Diretoria. Todo bem em poder do 
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Associado deverá ser zelado, devolvido no prazo estabelecido e em perfeitas 
condições. Os danos verificados no respectivo bem serão reparados física e 
financeiramente pelo motociclista que praticar e ou que estiver sob guarda e 
responsabilidade do bem. Quando o bem não for devolvido no prazo estabelecido 
será cobrada uma multa determinada pela Diretoria. 

Parágrafo Único: O Presidente não pode utilizar qualquer bem ou patrimônio 
do grupo como caução de empréstimos ou fiança de qualquer espécie sem que 
tenha sido formalmente autorizado por Assembléia Geral Extraordinária, 
convocada especificamente para deliberar sobre o assunto, sendo necessários 
os votos de l00% (cem por cento) dos INTEGRANTES em primeira convocação 
ou 60% (sessenta por cento) em Segunda convocação. 

CAPÍTULO DÉCIMO DO DESLIGAMENTO DE DIRETORES E INTEGRANTES   
 
Artigo 36º. O INTEGRANTE poderá ser excluído do grupo por deliberação da 
diretoria mediante análise de falta grave cometida e/ou infração ao disposto no 
ESTATUTO SOCIAL OU REGIMENTO INTERNO ou nos princípios do grupo.  
 
Artigo 37º. O INTEGRANTE que estiver em dia com as suas obrigações dentro do 
moto clube, poderá pedir afastamento temporário do grupo por motivos pessoais 
desde que não ultrapasse o prazo máximo de 1 (Um) ano, após o qual será 
considerado excluído.  
 
Artigo 38º. O PRÓSPERO PRETENDENTE poderá ser imediatamente afastado do 
grupo pelo Presidente, independentemente de aprovação em reunião, sempre 
que for constatada infração ao disposto neste Regimento ou observada conduta 
incompatível com o perfil do grupo.  
 
Artigo 39º. O integrante que faltar mais de 3 (três) reuniões consecutivas ou 7 
(sete) reuniões alternadas em um mesmo ano, sem as devidas justificativas 
apresentadas e aceitas pela Diretoria. 

Artigo 40º - Quando o Associado ou membro da Diretoria for desligado terá que 
devolver ao Moto Clube todos os objetos de uso exclusivo do Integrante do Clube 
(carteira social, bordado com o brasão do clube, camisetas oficiais etc.). 

Obs. O Moto Clube não é obrigado a ressarcir ao ex-associado pelos objetos devolvidos. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMEIRO DAS HONRARIAS, PREMIAÇÕES E 
MÉRITOS. 

Artigo 41º - Dependendo do evento promovido e realizado pelo Moto Clube, 
poderão ser atribuídas, pela Diretoria, honrarias, premiações e méritos, aos 
participantes, na forma que melhor convier. 

Artigo 42º - As premiações recebidas em nome do Moto Clube serão entregues à 
Diretoria para ser exposta na sede do clube, isso não se aplica a premiação de 
caráter pessoal. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 
TRANSITÓRIAS 

Artigo 43º - O Associado que descumprir as determinações deste regulamento 
interno estará sujeito as penalidades previstas no estatuto social.  

Artigo 44º - O Regulamento Interno do (TAMANDUAS DO ASFALTO) foi estabelecido 
por determinação do Estatuto Social do Clube e nas experiências vivenciadas até o 
momento pelo grupo de motociclistas que o freqüenta. O Regulamento Interno 
poderá ser alterado quando assim for necessário pela Diretoria do Clube e aprovado 
em Assembléia. 


