ATA DE III REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2012
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às quatorze horas, no Auditório
Oscar Pedroso Horta da Câmara Municipal de São Paulo, localizado no Viaduto Jacareí, nº 100, 1º
sub-solo - Centro, 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-)
Apresentação final do Calendário 2012; 2-) Recebimento das últimas inscrições para os JOGOS
UNIVERSITÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUESP 2012; 3-) Discussão e aprovação dos
Regulamentos específicos das modalidades: Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol e Taça
“Paulo Roberto Trivelli – 2012” de Futebol, em ambos os sexos; 4-) Sorteios e chaveamentos das
modalidades esportivas e 5-) Assuntos Gerais. O Professor Cesar Farid, Presidente do Conselho de
Presidentes da FUPE, abriu a reunião agradecendo a presença do grande número de 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 a apresentação final do CALENDÁRIO 2012 com início dos jogos de nossa entidade a partir
dos dias 21 e 22 de abril, não havendo dúvidas foram então aprovados como anteriormente;
Passamos para o Item 2-) Recebimento das últimas inscrições para os JOGOS UNIVERSITÁRIOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO – JUESP 2012, onde se apresentaram as entidades: Economia Mackenzie
na modalidade do Futebol Masculino e a Faculdade Tijucussu no Futsal Masculino. Onde a
diretoria e membros presentes agradecem e prabenizam as mesmas. Item 3-) Foi iniciada a
discussão e aprovação dos REGULAMENTOS ESPECÍFICOS das MODALIDADES do Basquetebol,
Futsal, Handebol, Voleibol e da Taça Paulo Roberto Trivelli – 2012 de Futebol em ambos os sexos
que foi lido e comentado na minha pessoa e com as seguintes ressalva: a) No Futsal, a Derrota por
“WO” terá pontuação para a equipe infratora em Menos 3 (três) pontos na CLASSIFICAÇÃO FINAL;
b) No Regulamento do Handebol incluiu-se as regras estabelecidas pela CONFEDERAÇÃO da
modalidade já que somente havia as regras da FEDERAÇÃO e as normas do nosso Regulamento
Geral já aprovado em outra oportunidade. c) Também foi aprovado na modaldiado Handebol a
derrota por “WO” ser menos 3 (três) pontos para a equipe infratora. d) No Futebol Masculino
ficou aprovado que as SEMIFINAIS e FINAIS serão realizadas no Sistema de (IDA e VOLTA) com
vantagem de empate para as equipes com Melhor CAMPANHA no torneio todo; e) Também
aprovado no caso de “WO”, Menos 3 (três) Pontos para a equipe infratora. No item 4-) Iniciou-se
os respectivos sorteios das modalidades definidas no Regulamento Geralcada modalidade citada e
em anexo segue o Chaveamento Final Oficial. Concluindo no item 5-) Nos Assuntos Gerais, foi
franqueada a palavra aos presentes e o Professor Marco “Careca” desejou BOA SORTE aos
participantes e está muito feliz com este aumento de equipes inscritas neste ano de 2012, após as
dificuldades enfrentadas pela entidade em outros anos e colocou-se à disposição para qualquer
ajuda em engrandecer nosso torneio. Não havendo mais ninguém para fazer uso da palavra, dou
como encerrada esta reunião que vem assinada pelo Presidente do Conselho de Presidentes,
Presidente, Secretário e Advogado.
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