ATA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2013
Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às dezeseis horas, no Viaduto
Jacarei nº 100 – Auditório – Bela Vista – 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-) Apresentação das demandas do Campeonato de Rugby; 2-)
Chancelas 2013; 3-) Assuntos Gerais. O Sr. Thiago Baptista Scapulatiello – Presidente do
Conselho de Presidentes, abriu a reunião agradecendo a presença dos presentes e convidou a
mim Sr. José Putarov Junior, para secretariá-lo. Iniciando os trabalhos e com o
comparecimento de outras AAA´s que trazem dúvidas quantos as Chancelas, foi desta forma,
proposta a inversão da pauta do item 2 para o seu inicio, tendo sido aprovado pela mesa
diretiva e presentes. Assim passamos inicialmente para o Item 2-) Chancelas 2013. Para
elucidar e esclarecer todas as dúvidas quanto a Portaria 01/2013, foi chamado o Sr. Mauzler
Paulinetti , Vice-Presidente Administrativo que inicialmente agradeceu a oportunidade e
pautou sobre a importância de reeorganizrmos a modalidade esportiva universitária em nosso
Estado, visto que proliferaram eventos em nome do “universitário” sem compromisso e
responsabilidade com os mesmos, sendo de exclusiva competência da FUPE administrar,
organizar, dirigir, promover e fiscalizar esta modalidade esportiva em todo o Estado de São
Paulo. A portaria 01/2013 foi emitida também para atender as determinações “estatutárias”
da CBDU entidade máxima do País e como Fundadores filiados da mesma, devemos o
cumprimento extrito das suas normas; como também para promover o seu Ordenamento,
permitindo as entidades devidamente constituidas e que estejam em sitaução regular, possam
realizar seus eventos, pautando acima de tudo no cumprimento da legislação vigente, normas,
regras, estatutárias da própria FUPE, organização e acima de tudo na segurança dos
praticantes (alunos e atletas); Foi levanda a quastão sobre as “carteirinhas” e que muitos não
sejam “levianos” em passam informações desencontradas, a FUPE em sua portaria, solicita aos
promotores dos eventos que apenas “reconhecam a carteiria de FUPE nestes eventos“ apenas
reconhecer, caso algum promotor queira utilizar-se também deste registro, tudo bem, mas
não são obrigados a fazerem. Não estamos obrigando ninguém a solicitar a respetiva
“chancela” cabe aos organizadores entenderem que possuindo a mesma, os eventos tornar-seão oficiais e terão todo o apoio desta Federação. Houveram questionamentos quanto ao
registro profissional dos técnicos e foi dito que todos devem cumprir com as normas existentes
e não cabe a FUPE deliberam sobre o assunto e sim orientar aos mesmos quanto em atneder o
que a legislação nos obriga. O mesmo quanto a responsabilidade de ter ambulâncias nos
eventos, independentemente da legislação, devemos oferecer segurança aos alunos. Não
havendo mais questionamentos, os presentes compreendem a importancia da mesma.
Passando para o Item 1-) O Prof. José Putarov, informou e fez todos os esclarecimentos
técnicos quanto a competição de Rugby que será realizada, contando com excelentes equipes
e enaltecendo todo o apoio da Prefeitura Municipal de Indaiatuba na pessoa do Sr. Secretário
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de Esportes, Professor Humberto Panzetti que não esta medindo esforços para a realização
desta competição. O Prof. Junior iniciou o sorteio das equipes e o respectivo chaveamento e
fez os esclarecimentos finais desta competição. O Sr. Presidente do Conselho, passou para o
Item 3-) Assuntos Gerais. Foi franqueada a palavra e houveram algumas menifestações de
apoio a esta portaria e resolução baixadas pela Fupe. Não havendo mais quem queira fazer
uso da mesma, O Sr. Presidente, Thiago deu por encerrada e que vem assinada pelos
respectivos componentes da mesa e advogado.

________________________

________________________

Thiago Baptista Scapulatiello
Presidente do Conselho de Presidentes

José Putarov Junior
Secretário da reunião

________________________
Mauzler Paulinetti
Vice-Presidente Administrativo
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