ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2013

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às vinte horas e trinta minutos
no Auditório da Câmara Municipal de São Paulo cito Viaduto Jacarei nº 100 – 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-) Materiais Esportivos –
Kagiva (discussão e aprovação); 2-) Assuntos Gerais. O Sr. Presidente da reunião deu inicio aos
trabalhos, agradecendo as presenças e passando pela o Item primeiro. Foi chamado o Sr.
Mauzler e José Putarov para dar todos os esclarecimentos sobre esta parceria. Foram
transmitidas as informações quanto a este Material Esportivo visto que precisávamos de
patrocinadores e juntamente com a Agência Namosca e consideração o histórico da Kaviga em
outras parcerias na cessão das bolas como Oficiais destas competições. Face a qualidade do
material, fechamos um apoio financeiro que será disponibilizado nas futuras prestações de
contas como também a doação de materiais para as nossas competições, possibilitando na
ausência desta pelas AAA´s disponibilizaremos para a devida competição. As bolas atenderão
todas as competições de Futebol, Futsal e Futebol Society. Assim sendo e com os ditames
estabelecidos através da Portaria 03/2013, solicitamos o referendo dos mesmos. O Sr.
Presidente da Reunião, fez os seus comentários e submeteu aos presentes e os mesmos
aprovaram por unanimidade. Passando para o Item 2-) Assuntos Gerais, foi franqueada a
palavra aos presentes e a direção da Fupe, Sendo feitos somente esclarecimentos sobre os
eventos , tabelas e próximas programações como o Jup´s (Jogos Universitários Paulistano);
Juc´s (Jogos Universitários de Campinas) entre outros. Não havendo mais ninguém que queira
usar da palavra, dou por encerrada esta reunião, que vem assinada também pelo Presidente e
Advogado.
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