ATA DA 17ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DO SETOR DE BICICLETAS - ALIANÇA BIKE INSCRITA NO CNPJ SOB O N°
11.706.167/0001-99, SITUADA NA RUA GROENLÂNDIA, 906, JARDIM PAULISTANO, SÃO
PAULO/SP, CEP 01434-000, REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018.
Aos 12 (doze) dias do mês de Março de 2018, às 19 horas, em segunda e última chamada, na
sede da Associação situada na Rua Groenlândia, nº 906, São Paulo/SP, em atendimento ao
edital de convocação encaminhado para todos os associados via e-mail, nos termos do item
34.1 do Estatuto Social da Aliança Bike, presentes membros fundadores e efetivos da
Associação. Por fim, compareceram os associados, conforme listas de presenças anexas a
esta ata.
Em decorrência da ausência do Presidente do Conselho de Administração, por conta de uma
viagem ao exterior, foi escolhido para presidir a Assembleia Geral Ordinária o Sr. Giancarlo
Clini, Diretor Administrativo-Financeiro, que convidou para secretariá-lo o Sr. Daniel Guth
Esteves, Coordenador de Projetos da Associação.
Assim o Sr. Presidente declarou iniciada a Assembleia Geral Ordinária da ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DO SETOR DE BICICLETAS - ALIANÇA BIKE e explicou os procedimentos de
assinatura, apresentação e discussão das pautas e inscrição para manifestações diversas.
Ademais, reforçou os objetivos e importância da colaboração e concentração nos assuntos
que serão debatidos e deliberados na Assembleia, assim como a importância sobre o bom
comportamento e organização dos presentes para que não haja dúvidas quantos às
informações repassadas e falas apresentadas. Ainda, informou que a Assembleia foi
convocada para discutir os seguintes assuntos:
1 - Aprovação do Contrato Final de cessão da propriedade da Brasil Cycle Fair à
NürnbergMesse Brasil
2 – Aprovação das contas do ano de 2017.
3 – Discussão e posicionamento sobre pleito novo: Bicicletas Elétricas
4 – Planejamento 2018
5 - Assuntos de interesse da associação
Desta feita, passou-se a discutir e a deliberar a respeito dos assuntos da ordem do dia
fixados no edital de convocação, acima destacados, tendo o Sr. Presidente, após feitas as
suas primeiras colocações, cumprimentado a todos presentes e informado sobre a satisfação
de estar reunido com os associados da ALIANÇA BIKE em mais esta oportunidade.
O Sr. Presidente, então, apresentou o primeiro item da pauta: Aprovação do Contrato Final
da cessão da propriedade da Brasil Cycle Fair à NürnbergMesse Brasil:
Neste momento o Presidente passou a palavra para o advogado da Associação, Dr.
Alexandre Soares Ferreira, OAB 254.479, para que introduzisse o tema e prestasse os
esclarecimentos que pudessem surgir durante a reunião.
O Advogado iniciou explicando que o contrato continha uma cláusula de sigilo e assim sendo
chamou nominalmente todos os presentes questionando-os individualmente se
concordavam em manter o mais absoluto sigilo sobre o que seria discutido, sob as penas da
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lei, sendo que por unanimidade todos concordaram.
A seguir foi explicado pelo Senhor Presidente os termos do contrato e todas as suas
condições e cláusulas, o que se espera que aconteça com a feira, bem como que, todo
associado poderia ter acesso ao contrato desde que assinasse o termo de confidencialidade
previamente.
Aberta a palavra, vários associados se manifestaram, esclarecendo suas dúvidas e
agradecendo os responsáveis pelas antigas edições da feira pelo empenho e dedicação.
Colocado então o item em votação, foi aprovada por unanimidade a celebração do
Instrumento Particular de Cessão e Transferência e Outras Avenças, assim como os seus
documentos correlatos, para a transferência da Brasil Cycle Fair, incluindo marcas e domínio,
bem contemplando a assunção de outras obrigações.
Na sequência, o Sr. Presidente anunciou o segundo item da pauta da AGO: Aprovação das
contas do ano de 2017. Dada a palavra pelo senhor Presidente ao senhor Daniel Guth,
passou este a apresentar em “datashow” a prestação de contas do ano de 2017, explicando
no telão item a item o que ali estava disposto e colocando a disposição de todos que
quisessem os documentos para análise. Em seguida os Membros do conselho fiscal senhores
Valério Mantovani Lopes e Paulo Leite Bastos Serena, tomaram a palavra para consignar
que examinaram as contas e as considerando aprovadas. Diante disso, foi colocado o tema
em votação e as contas relativas ao exercício do ano 2017 foram aprovadas por
unanimidade.
Na sequência, o Sr. Presidente anunciou o terceiro item da pauta da AGO: Discussão e
posicionamento sobre pleito novo: Bicicletas Elétricas.
Dada a palavra novamente ao senhor Daniel Guth, este apresentou o tema trazendo a
realidade das bicicletas elétricas no Brasil e no mundo e apresentando ainda a questão de
regulamentação e tributação em nosso país e em outras nações. Colocou-se em discussão a
questão destas bicicletas no país e ainda se este tema coadunava com os fins da Associação.
Colocado em discussão e votação por unanimidade ficou decidido que a questão das
bicicletas elétricas faz parte dos fins da Associação e que será criado um grupo de trabalho
para discutir estratégias e ações.
Na sequência, o Sr. Presidente anunciou o quarto item da pauta da AGO: Planejamento
2018. Foi apresentado pelo senhor Daniel Guth, as estratégias e ideias da associação para
2018, constante em documento interno da diretoria. Finda a apresentação alguns associados
fizeram uso da palavra apenas para esclarecer dúvidas pontuais e elogiar as estratégias de
ações previstas para o ano de 2018, não sendo este um item a ser voltado, encerrou-se a
discussão.
Na sequência, o Sr. Presidente anunciou que passaria aos assuntos gerais da associação
sendo apresentados nesta pauta dois novos associados para aprovação, sendo:
Nome fantasia: Cykel
Razão Social:  Cykel Industria e Comercio LTDA
Representante:  Arlindo Godoy Junior
CNPJ:  27.217.762/0001-09
Categoria: Fornecedor
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Endereço:  Rua Hugo Anteghini, 691 - Jd do Bosque
CEP: 13614-270
Cidade: Leme - SP
Nome fantasia: Instituto Aromeiazero
Razão Social: Instituto Aromeiazero
Representante: Carlos Eduardo de Faria Ronca
CNPJ: 16.403.490/0001-09
Categoria: Associação
Endereço: Rua Professor Rubião Meira, 59
CEP: 05409-020
Cidade: São Paulo-SP

Colocadas em votação, as pessoas jurídicas foram aprovadas por unanimidade para compor
o quadro de associados da Aliança Bike.
Não havendo nenhuma outra manifestação sobre os itens da pauta ou outros temas gerais,
o Sr. Presidente desta Assembleia Geral Ordinária, Giancarlo Clini, às 21h45m declarou
encerrada a Assembleia, que foi por mim secretariada, tendo todos os associados presentes
assinado as listas de presenças anexas, que lhes foram apresentadas.
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GIANCARLO CLINI (CPF 108.084.918-14)
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Daniel Guth Esteves
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