
 

ATA DA X REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012. 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às doze horas e trinta minutos em 
segunda chamada, no Auditório da Câmara Municipal de São Paulo, localizada no Viaduto Jacarei nº 100, 
no bairro da Bela Vista - 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-) Apresentação 
do relatório geral FUPE – 2012;  2-) Discussão sobre o calendário de eventos para o ano de 2013; 3-) 
Discussão prévia sobre as taxas para o ano de 2013; 4-) Assuntos Gerais. O Professor Cesar Farid, 
Presidente do Conselho de Presidentes da FUPE, abriu a reunião agradecendo a presença dos presentes 
e após convidou a mim, Sr. Leornardo Rodrigues, para secretariá-lo. Iniciando os trabalhos pelo próprio 
Presidente o mesmo passou para o 1º Item da ordem do dia, que cita o relatório geral da Fupe - 2012, foi 
convidado o Sr. Bortole e o Professor Junior para os devidos esclarecimentos que o fizeram 
detalhadamente; Passamos para o Item 2, que trata da discussão do calendário de eventos para o ano de 
2013. O Professor José Putarov Junior, iniciou apresentando uma prévia do calendário, face ter 
adequado ao calendário aprovado da CBDU e que sediados alguns eventos aqui em São Paulo, citou a 
inclusão da modalidade do Futebol 7 Society, houveram algumas perguntas dos presentes onde foram 
respondidas, não havendo mais questionamentos, foram aprovados. O Professor Junior observou que 
algumas pequenas mudanças possam acontecer, mas em tempo resolveremos em reunião conjunta; 
Oportunamente a equipe técnica da Fupe e administração, sugeriu uma reunião aberta entre as AAA´s 
para que as mesmas possam apresentar suas sugestões sobre o calendário e formato das competições, 
foi sugerido o dia 13/12/12 para esta reunião aqui mesmo na Câmara. Para concluir passamos para o 
item 3, que trata da discussão prévia sobre as taxas para o ano de 2013. Foi apresentado o Sr. Mauzler – 
Vice-Presidente Administrativo que fez suas explanações e de forma sucinta informou sobre a previsão 
orçamentária e, que as taxas praticamente serão mantidas, como também a taxa de filiação com 
referência 1 (um) salário minimo estadual vigente; Deixando claro que o objetivo desta administração é 
obtér os recursos somente para subsidiar ás respectivas despesas operacionais das competições e 
consequentemente o quadro técnico. Também oportunizou aos presentes que na reunião aberta do dia 
13/12 que os representantes da AAA´s manifestem-se sobre estas custas e tragam suas sugestões, para 
que possamos avaliá-las e sendo possível aplicá-las já no exercício de 2013. Os presentes aprovaram 
estas propostas iniciais. Concluindo temos o Item-4) Assuntos Gerais, Informamos aos presentes a nossa 
atuação com todas as dificuldades de reestruturação, como também as condições em administrar uma 
importantíssima entidade que ao longos destes últimos anos não vinha cumprindo com os seus objetivos 
estatutários em especial de fomentar o desporto universitário; Mesmo com as ações impetradas por 
uma AAA, fomos enfrentando as dificuldades e conseguimos neste primeiro ano, trazer mais de vinte 
filiações e realizar todas as competições previstas, ressaltando a qualidade dos locais, inclusive com 
custos inferiores aos praticados em 2010 e 2011;  Após estes esclarecimento 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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