ATA DA REUNIÃO DO PUMA CLUBE

Ao vigésimo quinto dia do mês de julho 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, e o Sr. Ricardo
Amaral Gurgel. 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 – Sem
movimento financeiro; 2)- Relação de Peças vendidas pelo Puma Clube e doações
realizadas – A Relação de Peças (produtos) vendidos pelo Puma Clube constam da
relação em anexo, bem como seus valores para comercialização. Foram doados pelo
Sr Octacílio Costa Jr 05 (Cinco) jogos de Cinta para Estepe, que serão vendidos por
R$ 25,00 aos sócios e R$ 35,00 para não sócios; 3) - Confecção de Chaveiro e Pin –
Foram apresentados os 03 (três) modelos de Pins e os 03 (três) modelos de Chaveiros
a serem vendidos pelo Puma Clube, assim como os valores de custo e valores de
venda, como segue:
I - 100 (Cem) Pins, sendo que:
a) 30 (Trinta) Resinados e 40 (Quarenta) Fundidos, ao custo de R$ 2,00 (Dois
Reais) cada;
b) 30 (Trinta) Fundido e Resinado, ao custo de R$ 2,34 (Dois reais e trinta e
quatro centavos) cada;
Tendo como valor de comercialização o que segue: R$ 5,00 (Cinco reais) para sócios
e R$ 7,00 (Sete reais) para não sócios
II - 100 (Cem) Chaveiros assim distribuídos: 30 (Trinta) Resinados, mas apenas 24
(Vinte e quatro) entregues pelo fornecedor; 39 (Trinta e nove) Fundido e Resinado e
31 (Trinta e um) Fundidos, ao preço de custo de R$ 2,85 (Dois reais e oitenta e cinco
centavos).
Tendo como valor de comercialização o que segue: R$ 8,00 (Oito reais) para sócios e
R$ 10,00 (Dez reais) para não sócios; 4) - Carteirinhas de Associados – Será
enviada a relação das carteirinhas de novos associados e dos dependentes, ao Sr.
Marco Antonio Rinaldi, para que providencie as mesmas; 5)- Confecção de Camisa
Pólo exclusiva para Sócios – Sem orçamento definitivo, apenas um feito pelo Sr.
Octacílio Costa Junior, continua a cotação para a confecção das mesmas; 6)- E-mail
para associados do Puma Clube – Será enviado pela Diretora de Secretaria do
Puma Clube, Sra. Eliane Weigand, a ficha para atualização dos dados dos associados,
incluindo mais duas opções de e-mail para contatos entre outros itens, e após a
devolução das mesmas atualizadas, será enviando ao Sr. Fernando Zacarias Asche
Moraes a relação dos e-mails; 7) - CNPJ do Puma Clube – Fica a cargo da Diretora
de Secretaria, Sra. Eliane Weigand, o contado com o contador do Puma Clube, Sr.
Ailton, verificar o que falta para o registro final do Puma Clube junto aos órgãos
competentes, bem como o valor a ser pago ao Sr. Ailton pela prestação dos serviços;
8)- Puma Clube Racing Team – Verificar com o Sr. José Rubbo Neto como esta o
andamento da restauração/reforma do carro Puma do Puma Clube; 9)- Assuntos
para a próxima reunião: Ficaram pendentes os seguintes assuntos devido à
ausência de informações:
a)- Apresentação de locais para o Encontro Mensal de Sócios;

b)- Puma Clube Racing Team;
c)- Definição sobre o andamento do site do Puma Clube.
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, 25 de Julho de 2007.
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