
 

ATA DA VII REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012. 

 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às dezesseis horas em segunda 
chamada, 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.) FINAIS dos 
JOGOS UNIVERSITÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 2012 – JUESP 2012; 2.) COPA FUPE 2012 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 as FINAIS do JUESP 2012, onde foi 
mencionado que as FINAIS ocorreriam neste próximo final de semana, nos dias 01 e 02 de 
setembro na cidade de São Caetano do Sul por ter as melhores praças esportivas para a realização 
das mesmas. Os presentes foram orientados que a PROGRAMAÇÃO OFICIAL encontrava-se no site 
da FUPE www.fupe.com.br . Passamos para o Item 2 de nossa reunião, com as informações sobre 
a COPA FUPE 2012, que terá a abertura das inscrições nas REGIÕES recém criadas pela atual 
gestão, sendo: GRANDE SÃO PAULO que terá 02 vagas, BAIXADA SANTISTA, 01 vaga, SÃO CARLOS, 
01 vaga, JUNDIAÍ 01 vaga e RIBEIRÃO PRETO, 01 vaga. Os jogos nestas regiões acontecerão entre o 
período de SETEMBRO e OUTUBRO na modalidade FUTSAL nos naipes FEMININO e MASCULINO, 
onde os contemplados com as vagas participarão da FASE FINAL que acontecerá em São Caetano 
do Sul entre os dias 15 e 18 de novembro. Para terminar no item 3, nos Assuntos Gerais, foi 
franqueada a palavra aos presentes e 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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