ATA DA VIII REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012.
Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às catorze horas e trinta
minutos 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 da TAÇA PAULO ROBERTO TRIVELLI 2012; 2.) FESTA DE
PREMIAÇÃO DA FUPE 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 da TAÇA PAULO ROBERTO TRIVELLI 2012, onde foi mencionado que as FINAIS ocorreriam
da seguinte maneira. No FEMININO, o jogo ocorreria no dia 06 de outubro no CENTRO OLIMPICO
em São Paulo e as FINAIS do MASCULINO aconteceriam em 02 partidas sendo a primeira no dia 29
de setembro no CENTRO OLIMPICO e no dia 07 de outubro no Estádio do Juventus na Rua Javari
na Mooca. Passamos para o Item 2 de nossa reunião, com as informações sobre a FESTA DE
PREMIAÇÃO DA FUPE, onde foi comentado que com a RECONSTRUÇÃO da entidade, onde foram
cumpridos todos os prazos das competições classificatórias para o JUBS 2012, nada mais justo em
realizar uma FESTA de encerramento para fechar o ano de 2012 com uma boa impressão e
credibilidade entre os filiados. A data deste evento seria ainda informada via e-mail aos filiados e
demais condições de participação no referido evento. Para terminar no item 3, nos Assuntos
Gerais, o Professor José Putarov Junior informou que o nome da COPA FUPE 2012 seria alterado
para SUPERCOPA FUPE 2012 pela importância do evento em fomentar a entidade nas diversas
regiões do nosso Estado e conforme desejo do nosso Presidente Aurélio Fernandez Miguel em
ampliar a atuação das competições universitárias. Após este esclarecimento 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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