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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2012 

 
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, às 10:00 horas, na Rua 
Manoel da Nobrega nº 802 – Auditório – Paraíso – São Paulo/SP, reuniram-se  os 
representantes e convidados das entidades esportivas acadêmicas que assinaram a respectiva 
lista de presença em anexo para a seguinte ordem do dia: 1-) Apresentação da nova sede 
administrativa; 2-) Apresentação da situação fiscal da FUPE; 3-) Procedimentos de filiações e 
inscrições para 2012;  4-) Apresentação das diretorias de modalidades; 5-) Apresentação dos 
membros do TJD; 6-) Proposta do calendário de 2012; 7-) Assuntos Gerais. O Presidente – Sr. 
Aurélio Miguel, abriu a reunião, agradecendo a presença de um número expressivo de 
entidades presentes e convidados, convidou a mim Sr. Mauzler Paulinetti para Secretáriá-lo, 
justificou inicilamente que mesmo tendo sido eleito em Setembro de 2011, empossado em 
Novembro de 2011, mas em virtude das contestações judiciais promovidas pela UNIP – através 
do Sr. Roberto Toledo e pela Chapa Novo Desporto Universitário – Representanda pelo Sr. 
Ricardo Bochicio das Dores, prejudicou-nos no sentido de iniciarmos a administração e 
tomarmos as várias providências. Entendendo que decisão judicial não se contesta, mas 
obedece, assim sendo, ficou impedido de desenvolver o planejamento e os respectivos 
levantamentos sejam eles administrativos, financeiro e fiscais, como também deixando de 
representar o nosso Estado em reunião da CBDU em Dezembro de 2011. Após decisão 
favorável, assumimos este direito a partir do dia 10 de Janeiro de 2012. Iniciamos esta nova 
gestão procurando levantar a atual situação da FUPE que está realmente em um estado 
comprometedor, cabendo-nos a missão de regularizá-la, administrando o desporto 
universitário como de fato ele merece. Abordando o Item 1-) Sede Administrativa; 0 Sr. 
Presidente informou que manteve contato com o Sr. José Antonio Martins Fernandes – 
Presidente da Federação Paulista de Atletismo - solicitando apoio não só nas competições 
esportivas mas na possibilidade de nos ceder uma sala para que possamos neste primeiro 
momento nos estabelecer inclusive juridicamente e assim atender a nossos filiados. Após as 

devidas informações fica oficialmente estabelecida a Sede da FUPE na Rua Manoel da 
Nobrega nº 802 – Sala 4 – Paraiso – São Paulo / SP – Cep. 04001-002;  Item 2-) Situação 
fiscal da FUPE; O Vice-Presidente - Sr. Mauzler Paulinetti, apresentou aos presentes uma 
posição fiscal obtida neste período e iniciou destacando da seguinte forma: Débitos com a 
Prefeitura Municipal de São Paulo, proveniente ao não pagamento das Taxas de Fiscalização de 
Estabelecimento; Débitos junto a Receita Federal, proveniente a não entrega da DCTF 2007; 
Multas correspondentes a não entrega da Declarações de Imposto de Renda; Débitos Junto a 
Previdência Social advindos de contribuições e por não ter havido continuado nos pagamentos 
de negociações e parcelamentos suspensos; Débitos junto ao FGTS e consequentemente 
multas por não terem sido entregues as RAIS por um período aproximado de 8 anos; Débitos 
junto ao SERASA proveniente de títulos protestados nos seguintes cartórios 5º, 6º, 7º, e 8º; 
Também foi salientado que o endereço da FUPE ainda consta conforme comprovante do CNPJ 
emitido neste mês de Janeiro de 2011 como estabelecido na Rua Otto Baugart nº 451 – 
Carandiru – São Paulo (local que denominamos como Centro Esportivo Universitário) que diga-
se de passagem foi retomado pela Prefeitura Municipal de São Paulo no ano de 2005; Também 
obtivemos o extrato do Banco Itaú com data do dia 06/12/2011 com a importância de R$ 13,04 
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(treze reais e quatro centavos); Aproveito para destacar que necessitaremos quitar estes 
débitos fiscais como também efetuar as regularizações junto a estes órgãos quanto ao 
endereço, certificação digital junto a Receita Federal e Prefeitura, Cadastramento junto a 
Previdência e Caixa Econômica Federal  entre outros. Procederemos o encerramento desta 
conta corrente e providenciaremos uma nova conta bancária. Por fim, o Sr. Alexandre 
Marcelino nos encaminhou através do Sr. José Putarov Junior um demonstrativo de débitos 
originários da Administração do Sr. Tarso Olinto (entre débitos saláriais, empréstimos, contas 
de telefones, Contador, Premiações, Arbitragens dentre outras) encerradas no período de 2008 
e outra planilha com débitos a pagar no período de 01/11/2011 originários da Administração 
do Sr. Alexandre Marcelino (Salários, empréstimos, protestos em cartório, premiações, 
arbitragens e créditos com algumas AAA, totalizando 27.340,00) também nos foi  entregue 
débitos de 3 AAA com os respectivos cheques devolvidos, em posse desta diretoria. Após a 
transmissão desta informações aos presentes, foram colocadas a disposição dos mesmos 
TODOS estes documentos citados acima com os resperctivos valores. Item 3-) Procedimentos 
de filiações e inscrições para 2012;  O Sr.´Presidente – Aurélio Miguel, retomou a palavra e 
transmitiu aos presentes as regras de filiações e inscrições junto a FUPE para o ano de 2012, 
devendo os mesmos encaminharem as suas documentações em conformidade com os artigos 
estatutários, como também uma nova tabela de custas, permitindo baixar os valores das 
filiações no patamar de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), sendo quase que equivalente ao 
salário mínimo aplicado no Estado de São Paulo; As outras taxas, algumas foram mantidas e 
outras em um patamar semelhante, possibilitando assim que a Coordenadorias de Ensino, 
Associações Atléticas Acadêmicas entre outras do segmento universitário possam novamente 
participar da FUPE; as mesmas serão oportunamente submetidas em reunião ordinária;  Item 4-
) Apresentação das diretorias de modalidades; Para melhor conduzir os destinos da FUPE, 
foram convidados profissionais e personalidades que já contribuíram com o desporto 
universitário como também em suas respectivas modalidades, propiciando resgatarmos a 
credibilidade também dentro das competições, dentre estes destacamos os professores:  
Alberto Rigolo (Handebol); Vanderlei Mazzuchinni (Basquetebol); Edison Minakawa (Judô); 
Bruno Crossi (Futebol Feminino); José Gomes de Oliveira (Karatê) e Mestre Yeo Jun Kim 
(TaeKwonDo). Destacou-se também a parcerias que faremos com algumas Federações para que 
possamos melhorar a qualidade e a seriedade das competições, dentre elas colocaram-se a 
disposição a Federação Paulista de Atletismo, através do seu presidente o Sr. José Antonio 
Martins Fernandes, o “Toninho”; e outras mais que nominaremos quando na execução das 
mesmas; 5-) Apresentação dos membros do TJD; O Tribunal será composto em conformidade 
com a Lei 9.615/98 e respectivas alterações, inicialmente os indicados são: Pela FUPE: 1º ) Dr. 
Rogério Derli Pepino; 2º) Carlos Spinelli; Referendados pela OAB/SP: 1º) Dr. João Cláudio Gil; 
2º) Dr. José Thales Sólon de Mello; Os Indicados pelas filiadas por serem duas vagas, foram 
assim divididas uma indicada pelas Coordenadorias de Ensino e a outra pelas Associações 
Atléticas Acadêmicas, nesta ordem a CE fez a seguinte indicação 1º) Dr. Antonio Salim Curiati 
Filho. As outras vagas serão preenchidas na próxima Reunião Ordinária a ser realizada no mês 
de Fevereiro. 6-) Proposta do calendário de 2012; Inicialmente foram feitos esclarecimentos 
sobre a situação esportiva, que nos últimos anos não possuía número suficiente de entidades 
inscritas, assim foram sugeridas algumas datas e a condição de poder cumprir com as 
obrigações estabelecidas pela FUPE quanto as condições ideais de competições, o cumprimento 
das tabelas e horários como também atender o disposto pelo órgão superior “CBDU” quanto as 
modalidades a serem realizadas dentre elas o Futsal, Handebol, Basquetebol e o Voleibol, como 
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também as competições de Atletismo, Natação, Judô e Xadrez, também destacamos a 
importância de voltarmos com a modalidade do Futebol de Campo que é a Taça Paulo Roberto 
Trivelli. Assim sendo, foi apresentado o Calendário para que as entidades filiadas já possam 
programar-se para os eventos que serão realizados e na próxima reunião ordinária serem 
discutidas as questões técnicas e a sua devida aprovação. 7-) Assuntos Gerais. Por fim o Sr. 
Presidente – Aurélio Miguel solicitou um pouco de paciência neste inicio, pois as dificuldades 
são inúmeras até pelo exposto no inicio desta reunião, mas destacou que não está medindo 
esforços para que possamos melhorar a qualidade das competições pois é isto 
fundamentalmente que os “Alunos” das Instituições de Ensino Superior esperam; devemos 
colocar a Fupe em ordem, pois neste momento está totalmente desacreditada e isto devemos 
resgatar, pois são setenta e oito anos de história, e hoje não temos em nosso poder um único 
troféu, medalha, foto, flâmula ou súmulas de um passado glorioso. Isto é inconcebível. 
Tentaremos recuperar parte deste material com filiadas ou amigos; também resgataremos a 
condição fiscal e administrativa, pois do jeito que está não pode ficar. Assim sendo, esperamos 
contar com as entidades, objetivando construirmos juntos este novo processo. Não havendo 
mais ninguém para fazer uso da palavra, dou como encerrada esta reunião que vem assinada 
pelo Presidente, Secretário e Advogado. 
 

 

 

 
Aurélio Fernandez Miguel    Mauzler Paulinetti 

Presidente      Vice-Presidente e Secretário da reunião 
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