ATA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2013

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos
no Auditório da nossa Sede cito a Rua Manoel da Nobrega nº 802 – São Paulo/SP, reuniram-se
os representantes das entidades esportivas acadêmicas que assinaram a respectiva lista de
presença em anexo para a seguinte ordem do dia: 1-) Discussão e aprovação do Relatório de
atividades e Prestação de contas do exercício de 2012; 2) Recebimento das últimas
confirmações de participações - 2013; 3) Discussão e aprovação dos Regulamentos das
competições - 2013; 4) Assuntos Gerais. Na ausência justificada dos membros da mesa diretiva
e atendendo aos preceitos estatutários, abriu esta reunião O Sr. José Adauto da Silva Costa –
Diretor Social, comprimentando e agradecendo a presença dos presentes e convidou a mim Sr.
José Putarov Junior, para secretariá-lo. Iniciando os trabalhos pela ordem do Item 1, chamou o
Sr. Vice-Presidente da FUPE, Prof. Mauzler para dar as explicações devidas sobre o tema. O Sr.
Mauzler apresentou e distribuiu aos presentes os balancetes e os respectivos demonstrativos
financeiros e contábeis para que possamos dar todas as informações e responder as dúvidas,
em seguida disponibilizou aos presentes todos os documentos fiscais e comprovantes de
receitas e despesas, possibilitando a sua veracidade, após alguns minutos de analise o Sr.
Mauzler explicou cada item destes demonstrativos e como foram gerenciados, ressaltando que
os valores como uma dívida que soubemos no mês de Julho advindo de um convênio com a
Secretaria de Estado no ano de 2010, e outras que ainda não tomamos conhecimento, pois a
cada dia temos uma surpresa, pois a administração anterior não nos passou nenhuma
informação além daquelas que já tinhamos conhecimento, assim esta direção notificará os
mesmos. Após suas explicações e não havendo manifestações, foram apresentados os
Pareceres do Conselho Fiscal recomendando a sua aprovação e também o da Mesa Diretiva do
Conselho de Presidentes, que em suas analises aprovam as contas do exercício de 2012.
Oportunamente o Sr. Presidente da reunião, coloca em votação e não havendo manifestação
contrária, foram aprovados por unânimidade dos presentes. Ato continuo chamamos o Prof.
Junior para discernir sobre o Item 2) Recebimento das últimas confirmações de participações 2013; O Prof. Junior informou sobre as últimas inscrições e que estava concluindo sobre as
categorias série “Diamante” e serie “Ouro” que serão disputadas. Passando para o Item 3)
Abriu a discussão sobre o regulamento das competições e foram entregues aos presentes os
regulamentos e posteriormente feita a sua leitura e conjuntamente com os presentes foram
observadas as dúvidas e alterações sugeridas, inicialmente pela série Diamante e
posteriormente o da Série Ouro, não havendo mais discussões sobre o mesmo, colocou-se em
votação e foram aprovados de forma unânime; Seguidamente foram apresentadas as tabelas
da série Diamante e os sorteios da série Ouro. Não havendo mais dúvidas os presentes
aprovaram estas divisões como também o chaveamento ocorrido. O Sr. Presidente da Mesa,
passa para o último item 4-) Assuntos Gerais, foi franqueada a palavra aos presentes e algumas
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Associações Atléticas Acadêmicas solicitaram que nas próximas reuniões pudéssemos realizálas no período noturno, pois neste período diurno acaba prejudicando algumas atividades das
mesmas. Esta sugestão foi acatada pela mesa diretiva e procuraremos agendar estas reuniões
no período noturno. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, O Sr. Presidente,
deu por encerrada e que vem assinada pelos respectivos componentes da mesa e advogado.
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