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ATA DE 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta 
minutos, na Rua Manoel da Nobrega nº 802 – Auditório – Paraiso – 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-) Eleição do Conselho de Presidentes; 2-)  
Assuntos Gerais. O Sr. Mauzler Paulinetti – Vice-Presidente Administrativo da FUPE, abriu a 
reunião agradecendo a presença dos presentes e convidou a mim Sr. José Putarov Junior, para 
secretariá-lo. Iniciando os trabalhos o mesmo passou para o 1º) Item da ordem do dia, que cita 
a eleição dos membros do Conselho de Presidentes; O Sr. Vice-Presidente informou através da 
lista de presença as AAA´s que estavam regularizadas perante a FUPE e com direito a voto, não 
havendo mais dúvidas, continuou-se os procedimentos, sendo apresentadas as candidaturas, 
como segue dos senhores  Tiago Baptista Scalaputiello; César Farid Haddad; Ricardo Andrade 
Routulo, foi perguntado aos presentes se mais algum quisesse participar ou indicar algum 
nome para a respectiva eleição, não havendo mais nenhuma indicação e por haver somente 
três indicações, foi sugerido que a votação fosse feita de forma única e para os respectivos 
cargos como segue: para Presidente do Conselho de Presidentes o Sr. Tiago Baptista 
Scapulatiello; Para 1º Vice-Presidente o Sr. César Farid Haddad e para 2º Vice-Presidente o Sr. 
Ricardo Andrade Routulo, iniciou-se o processo de forma nominal por cada AAA´s e o resultado 
final foi de sete votos aprovando a eleição dos membros, com duas entidades sem condições 
de votarem mas presentes, desta forma a mesa diretiva do Conselho de Presidentes, ficou 
assim composta: PRESIDENTE: Thiago Baptista Scapulatiello, Brasileiro, Solteiro, Maior, 
Estudante e residente na Rua Baguarinº 56 - São Paulo / SP, portador do RG. nº 25.150.003-2  
e do CPF. nº 298.833.728-41; 1º VICE-PRESIDENTE: César Farid Haddad , Brasileiro, Casado, 
Professor e residente na Rua Dias Leme nº 11 – Aptº 1.043 – São Paulo / SP, portador do RG. 
nº 44.881.155-8 e do CPF. nº 013.649.628-03;  2º VICE-PRESIDENTE: Ricardo Andrade Routulo, 
Brasileiro, Solteiro, Maior, Estudante e reisdente a Rua Vinte e quatro de junho nº 10 – Santo 
André – SP, portador do RG. nº 34.180.962-7 e do CPF. 317.225.088-17. Ato continuo dar-se-a 
a posse destes membros. O Sr. Tiago como Presidente do Conselho de Presidentes, agradeceu 
a confiança depositada e aos próprios companheiros de gestão. O Sr. Tiago continuo a reunião, 
passando para o Item 2-) Assuntos Gerais. Foi dada a palavra aos presentes e o Sr. Mauzler 
Paulinetti, Vice-Presidente Administrativo, apresentou o Sr. Carlos Bortole como o nosso 
parceiro e que assumira toda a parte de comunicações, juntamente como o Sr. Alfredo Mota, 
Diretor da empresa denominada NAMOSCA agência que cuidará de todo os processos de 
Marketing e Desenvolvimento de mercado junto a FUPE, os mesmos se manifestaram e 
fizeram uma pequena apresentação sobre o seu planejamento e colocaram-se a disposição dos 
filiados e, oportunamente em reunião futura apresentará todos os projetos, programas e 
planos estratégicos. Foi solicitada a palavra do Sr. José Putarov Junior e o mesmo apresentou 
uma nova tabela das competições advindas da CBDU, sendo encaminhada ontém (23/02/13) 
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por email., onde algumas competiçõs mudaram de datas como exemplo o Rugby que na 
primeira tabela seria logo no 1º Semestre, sendo agora transferida para o 2º Semestre, o 
mesmo fez outras manifestações quanto a parte técnica e os manterá informado através da 
Notas Oficiais, informando também aos presentes a necessidade de esperarmos a Assembléia 
da CBDU que ocorrerá na primeira quinzena de março, que poderá deliberar sobre mais alguns 
assuntos que possam refletir diretamente. O Sr. Presidente da reunião, em tempo por razões 
de calendário e no aguado da própria Assembléia da CBDU, a Diretoria Executiva solicita que 
seja transferida para o mês de março uma das reuniões ordinárias do mês de fevereiro, 
possibilitando também nesta a entrega dos balanços financeiros que aguardamos o parecer 
deste Conselho de Presidentes que ora foram eleitos nesta data e que demandará algum 
tempo para as devidas analises, houve concordância. Franqueou-se a palavra aos presentes e 
ninguém mais querendo fazer uso da mesma, damos por encerrada esta reunião que vem 
assinada pelo Presidente do Conselho de Presidentes, Vice-Presidente Administrativo, 
Secretário e Advogado. 
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