ATA DE II REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2012
Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às quatorze horas e trinta minutos, na
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA POLÍCIA MILITAR, localizada na Av. Cruzeiro do Sul, 548 – Canindé
– 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. Ratificação do Calendário
Esportivo 2012; 2. Inscrições Competições FUPE 2012; 3. Proposta de Regulamento Geral
Competições 2012 e 4. 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
ratificando que esta reunião ordinária está sendo realizada no mês de março devido a aprovação
das entidades filiadas na última reunião ordinária realizada no dia 25 de fevereiro. Após esta
ratificação 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 ratificação do
CALENDÁRIO ESPORTIVO para 2012 com início dos jogos de nosa entidade a partir do mês de abril
em data a ser divulgada posteriormente. Passamos para o Item 2-) Inscrições nas competições da
FUPE em 2012, onde informou que o torneio será realizado de forma anual no período de abril à
setembro e os campeões das modalidades BASQUETEBOL, FUTSAL, HANDEBOL e VOLEIBOL terão
vagas garantidas no JUBS 2012 em Foz do Iguaçu, Paraná. O prazo de inscrições para participação
nos torneios da FUPE deste ano será no dia 09 de março. Passando para o item 3 da nossa reunião
foi apresentado o regulamento geral de competições para 2012 que foi lido e comentado na minha
pessoa e com apenas uma ressalva na questão do prazo de inscrição dos atletas que foi corrigido
inicialmente de 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS para um recuo de 30 (TRINTA) DIAS após o início do
torneio. Essa determinação será utilizada no primeiro semestre e para o segundo semestre ficou
decidido que o mês de agosto será utilizado para a inscrição de novos atletas. No último item 4 nos
Assuntos Gerais, Foi informado sobre a continuidade na procura de novas parcerias por parte da
entidade. 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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