ATA DA REUNIÃO DO PUMA CLUBE

Ao vigésimo nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e sete, às 20:00 (vinte)
horas, nesta cidade, na sede do Puma Clube, sito à Rua Bela Cintra, n° 652, sob a
presidência do Sr. Felipe Antonio Elias Nicoliello, e por indicação dos presentes, a Sra.
Eliane Weigand, para secretariá-lo, reuniram-se na qualidade de sócios fundadores os
senhores presentes: Sr. Felipe Antonio Elias Nicoliello, Sra. Eliane Weigand, Sr.
Octacílio Costa Junior, Sr. Fernando Ribeiro Alvarez, Sr Paulo Kinjo, Sr. Eduardo
Cezar Freguglia Ferreira, Sr. Irineu Desgualdo Jr., Sr. Valter Goldberg, Sr. José Rubbo
Neto, Sr. Helio Rubbo e o Sr. Mario Szpoganicz de Oliveira. Com a palavra o Sr.
Presidente iniciou a reunião a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1)Acerto de Contas junto à Tesouraria – Foi entregue pelo Diretor Tesoureiro, Sr.
Octacílio Costa Jr, a verba para o pagamento dos serviços contábeis do Sr. Ailton, que
será efetuado pela Sra. Eliane Weigand; de mais, sem movimento financeiro; 2)- 43
Anos da Puma – Até o momento sem uma definição plausível sobre o evento.
Aguardaremos uma melhor posição do Sr. Jaques Claudino sobre o assunto; 3) –
Evento de Itaquaquecetuba – Foi divulgado o evento em Itaquaquecetuba, porém
como apresenta alguns inconvenientes, foi descartado pelo Puma Clube a presença
de qualquer membro da Diretoria para representá-lo no dia; 4) - Carteirinhas de
Associados – A relação das carteirinhas de novos associados e dos dependentes
encontra-se com o Sr. Marco Antonio Rinaldi, para que providencie as mesmas; 5)Almoço de 1 ano do Puma Clube – A principio ficou definido como dia 06 de
Outubro, no local denominado como “Fazendinha da Comadre”. Nos próximos dias
será confirmado pelo Sr. Felipe A. E. Nicoliello, dia, hora e local para este evento; 6)Site do Puma Clube – Devido seu estado de paralisação, serão cotadas outras
empresas que atuam no ramo de informática para a solução definitiva do problema; 7)
- Puma Clube Racing Team – Foi discutido com o Sr. José Rubbo Neto como esta o
andamento da restauração/reforma do carro, e no que ele pode contribuir para esse
serviço. Foi pedido pelo mesmo, um projeto do que deverá ser feito no carro. E daí sim
ele poderá nos informar qual será a sua contribuição. O Sr. Felipe ficou de encaminhar
o projeto; 8)- Abertura de Conta para o Puma Clube – PJ – Foi explanada pela Sra.
Eliane Weigand sobre os documentos necessários para a abertura da conta, bem
como quais membros da Diretoria são responsáveis – Presidente e Tesoureiro. O que
foi confirmado pelo Sr. Helio Rubbo. Assunto este que será tratado nas próximas
reuniões.
E por fim, o Sr. Presidente passa a palavra para quem quisesse se manifestar e, na
ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença
de todos e deu por encerrada a presente reunião, determinando a mim, que servi de
secretaria, que lavrasse a presente Ata. A presente segue assinada pelo Sr.
Presidente e por mim.
São Paulo, 29 de Agosto de 2007.
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