ATA DA VI REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012.
Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e doze, às dezeseis horas e trinta
minutos, no Auditório da sede da FUPE, localizado na Rua Manoel da Nóbrega nº 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. Prestação
de Contas dos anos anteriores; 2. Fase final do JUESP 2012. 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 a Prestação de Contas dos anos anteriores, onde foi convidado para a
explanação o VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO o Sr. Mauzler Paulinetti, onde manifestou a sua
insatisfação de não poder apresentar nada aos presentes, visto que até a presente data nenhum
documento dos anos anteriores foram entregues para esta Gestão; Constatando que nas reuniões
anteriores através das Atas, nenhuma assembléia discutiu os relatórios ou balancetes sobre
prestação de contas. Aproveitando a oportunidade de fazer um desagravo quanto a esta situação,
também o não cumprimento com os dispositivos estatutários em seus artigos 44 e 69 como
também não consta nos registros da FUPE os respectivos pareceres do Conselho Fiscal e
apresentação das contas em reunião, submetendo aos filiados para aprovação ou não. Cabe
esclarecer que apresentamos o quadro financeiro e fiscal no mês de Janeiro de 2012, onde
constava dívidas, títulos protestados, inadimplência previdenciária, inadimplência junto com a
Prefeitura da Cidade de São Paulo, dívidas com prestadores de serviços e por fim descobrimos
neste mês a inclusão da FUPE no cadastro de inadimplentes (CADIN) do Estado de São Paulo, fruto
da má Gestão anterior. Pela exposição propõe a assembléia á declaração formal da inadimplência
na prestação de contas da FUPE de todos os dirigentes responsáveis que na última gestão descrita
na ATA no quadriênio de 2008 / 2011 registrada no 4º Registro de notas sob o nº 543797, são eles:
Presidente – Sr. Tarso Ricardo Silva Olinto, Vice-Presidente Administrativo – Sr. Alexandre
Marcelino Ferreira e Sr. Ricardo Bochicchio como Diretor Administrativo na Gestão 2009/2011
após a licença do Sr. Presidente e recomposição dos respectivos cargos descritos em ATA. Após
solicitação de manifestação dos votos, foi aprovada por unanimidade a proposta de declaração
formal da inadimplência dos referidos dirigentes quanto a estas prestações de contas da FUPE e
gestão temerária. Passamos para o Item 2 de nossa reunião, com as informações sobre as FASES
FINAIS do JUESP 2012, que ocorrerão a partir da segunda semana de agosto, definindo assim os
representantes oficiais da nossa entidade na OLIMPÍADA UNIVERSITÁRIA JUBs 2012 que ocorrerá
em FOZ DO IGUAÇU, PR, entre os dias 18 e 27 de outubro. Concluindio o 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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