ATA DE IV REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2012
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às dezoito horas, no Auditório da
sede da FUPE, localizado na Rua Manoel da Nóbrega, 802, no bairro do Ibirapuera, 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-) Jogos Universitários do Estado de
São Paulo – JUESP -2012; 2-) Jogos Universitários Brasileiros – JUB´s; e 3-) 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 o Relatório inicial dos JOGOS UNIVERSITÁRIOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO – JUESP 2012, onde foram apresentados os números de início das
competições nas modalidades do Basquetebol e Handebol, onde os jogos de Basquetebol
ocorreram na quadra do CENTRO OLIMPÍCO DE TREINAMENTO E PESQUISA com quatro jogos do
dia 22 de abril e mais quatro jogos no dia 21 de abril de Handebol, Informamos que não houveram
incidentes e que conversamos com algumas pessoas que estavam presentes e manifestaram
felicidade pelo retorno das atividades esportivas da FUPE neste ano de 2012. Item 2-) Destacando
as informações iniciais da OLIMPÍADA UNIVERSITÁRIA – JUBs 2012, onde a nossa CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO – CBDU divulgou as primeiras informações dos prazos
para que as equipes que fossem representar a nossa entidade no referido evento, que enviem as
informações até o dia 02 de setembro, com isso informamos que os torneios da FUPE terão seu
encerramento uma semana antes deste prazo, para que todas as entidades classificadas tenham
prazos suficientes para atenderem as solicitações da CBDU. Para concluir no item 3-)Assuntos
Gerais, foi franqueada a palavra aos presentes e não havendo mais ninguém para fazer uso da
mesma, dou como encerrada esta reunião que vem assinada pelo Presidente do Conselho de
Presidentes, Presidente, Secretário e Advogado.
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