ATA DE V REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2012
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às doze hora e quarenta e cinco
minutos, no Auditório do sub solo da UNIVERSIDADE SÃO JUDAS, localizada na Rua Taquari, nº 546, no
bairro da Mooca, em São Paulo, reuniram-se os representantes das entidades esportivas acadêmicas
que assinaram a respectiva lista de presença em anexo para a seguinte ordem do dia: 1.) JUESP 2012;
2.) TAÇA PAULO ROBERTO TRIVELLI 2012 MASCULINO / FEMININO; 3.) LDU XADREZ – DELIBERAÇÕES e
4.) Assuntos Gerais. O Professor Cesar Farid, Presidente do Conselho de Presidentes da FUPE, abriu a
reunião agradecendo a presença dos presentes e após os agradecimentos convidou a mim, Professor
José Putarov Junior, para secretariá-lo. Iniciando os trabalhos pelo próprio Presidente o mesmo
passou para o 1º Item da ordem do dia, que cita os JOGOS UNIVERSITÁRIOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO – JUESP 2012, onde foram apresentados um balanço geral até o momento com os
acontecimentos nas modalidades BASQUETEBOL, FUTSAL, HANDEBOL e VOLEIBOL e informando aos
presentes que TODA FASE CLASSIFICATÓRIA da competição encerraria no final de junho. Passamos
para o Item 2, com as informações da TAÇA PAULO ROBERTO TRIVELLI 2012 no naipe MASCULINO,
onde também foi apresentado um balanço geral da competição sem maiores novidades e informando
que devido ao pequeno número de participantes no FEMININO, iniciaríaremos a competição somente
a partir de agosto. Sobre o item 3, a FUPE através de sua DIRETORIA EXECUTIVA informou aos
presentes que deliberou através de nota em nosso site e está fazendo constar em ata que não
indicaremos nenhum representante oficial (ATLETA) para a LIGA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO de
XADREZ no período entre 16 e 31 de maio, abrindo mão dos “BENEFÍCIOS“ que este período
compreende devido ao fato de não termos realizado nossa SELETIVA ESTADUAL, por falta de
inscrições, portanto as inscrições das entidades/ atletas iniciarão a partir do 01 de junho, encerrando
no dia 11 de junho sem "BENEFÍCIOS". Colocado aos presentes todos os itens anteriroes e de forma
unanime houve concordância e aprovação. Concluindo passamos para o Item 4, Nos Assuntos Gerais,
foi franqueada a palavra aos presentes e não havendo mais ninguém para fazer uso da mesma, damos
como encerrada esta reunião que vem assinada pelo Presidente do Conselho de Presidentes,
Presidente, Secretário e Advogado.
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