
ATA DA REUNIÃO DO PUMA CLUBE 
 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro 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. José Rubbo Neto, Sr. Paulo Kinjo, Sr. Fernando Zacharias 

Asche Moraes, e o Sr. Marcos Vieira de Almeida. Com a palavra o Sr. Presidente iniciou a 

reunião a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1)- Almoço de Natal – Sem lugar 

ainda definido, o Sr. Felipe Nicoliello salientou da necessidade de se criar um evento diferente 

para atrair mais participantes e não simplesmente um almoço, para tal, sugeriu um pequeno 

concurso de elegância com premiação de troféus aos melhores automóveis. Comentou a 

sugestão do Sr. Marcos Augusto Camargo de Carvalho, enviada por carta eletrônica, para um 

almoço no Rancho do Vinho, conhecido entre os sócios como Costelone, mas não foi aceito 

por ser pequeno e sem área adequada para estacionamento dos Puma. O Sr. Felipe Nicoliello, 

continuando com a palavra, explanou a idéia sugerida verbalmente pelo Sr. Marco Rinaldi, de 

fazer uma festa em uma pista de Kart, mas prontamente rejeitada pela maioria, por não ser um 

evento familiar e não condizente com a data festiva. Com a palavra o Sr. José Rubbo Neto, que 

comentou de fazermos o almoço em Chácaras especializadas, com toda a infra-estrutura de 

lazer e refeição, tendo lugar para expor os veículos para o concurso de elegância. A idéia foi 

aceita por unanimidade e o Sr. Rubbo fará três orçamentos, e assim que os mesmos estiverem 

em suas mãos, passará por e-mail para a Diretoria do Puma Clube, a qual se manifestará em 

concordância ou não; 2) – Puma Clube Racing Team – Ficou acertado os primeiros serviços 

que serão executados no carro, a seguir: A)- Na oficina do Sr. José Rubbo Neto será feita a 

decapagem completa da tinta e fundo; B)- A carroceria do carro volta para a oficina do Sr. 

Felipe Nicoliello para fazer os reparos na fibra e a devida transformação para o modelo 

Espartano; C)- O chassis fica na oficina do Sr. Rubbo para os devidos reparos; D) A carroceria 

retorna para a oficina do Sr José Rubbo Neto para ser feito o acabamento final da fibra. Após a 

conclusão desta primeira etapa, será analisada da situação para dar-se prosseguimento ao 

serviço da reforma do carro; 3) – Logomarca Puma Clube Racing Team – Foi descartada a 

sugestão dada pelo Sr. Felipe Nicoliello onde o Sr. Paulo da Paulo Design faria o Logo para o 

Puma Clube Racing Team, devido ao acontecido com o sócio fundador, Sr. Fernando Ribeiro 

Alvarez no passado. O Sr. Fernando Ribeiro Alvarez se prontificou a resolver as pendências 

com o Sr. Paulo ou conseguir outro designer para criar o logo. O Sr. Octacílio Costa Jr, também 

se prontificou a verificar outros designers para tal tarefa.  

 

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, 31 de Outubro de 2007. 
 

 

 

__________________________                                                ____________________ 

Felipe Antonio Elias Nicoliello                                                             Eliane Weigand  

          Presidente                                                                                      Secretaria 
 

 


