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      ATA DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2013 

 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às onze horas no Auditório São Paulo 
do Hotel Pullman cito a Rua Joinville nº 515 – 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-) Plano de ações de 2013; 2-) Premiações dos campeões e destaques 
de 2012; 3-) Assuntos Gerais. O Sr. Presidente da reunião deu inicio aos trabalhos, 
apresentando o Dr. Dario Mello que exercerá a função de apresentador e tratando-se de um 
reunião com efeitos estruturais e festivos, cabendo o seu devido registro, procede-se a 
abertura com o Sr. Presidente da FUPE – Aurélio Miguel, inicialmente agradeceu a presença 
dos amigos, parceiros, filiados e destacando os Secretários Municipais de Esportes das 
seguintes Cidades: São Paulo – Sr. Celso Jatene; Indaiatuba – Sr. Humberto Panzetti; 
Itapecerica da Serra – Sr. José Carlos de Oliveira. O Sr. Presidente fez os esclarecimentos sobre 
o planejamento para o ano de 2013 e a ampliação das modalidades a serem praticadas, como 
também fez a apresentação dos patrocinadores como a Gelol e Kagiva, possibilitando valorizar 
ainda mais o “desporto universitário”, oportunamente disponibilizou um relatório com todas 
as ações realizadas no ano de 2012, enaltecendo todas as AAA´s filiadas e as Instituições de 
Ensino Superior que confiaram nesta direção. Ato continuo o Presidente apresentou para 
completar os trabalhos o Sr. Alfredo da agência da NAMOSCA que fez suas explanações e as 
estratégias para atrair mais patrocinadores e contribuir para o crescimento da FUPE; O Sr. 
Secretário do Município de São Paulo – Sr. Celso Jatene, solicitou a palavra na qual foi 
concedida e o mesmo como Mackenzista disse sobre a amizade e companheirismo desde a 
Câmara Municipal até a presente data comprometidos com um sociedade mais justa e 
enalteceu o trabalho e o resgate do Aurélio Miguel junto ao esporte universitário, já era tempo 
para isto, também fez menção quanto a antiga área da FUPE que dificilmente ou quase 
impossível retornar para a Federação mas compromete-se em ajudar a arrumar uma área para 
a FUPE e retomar suas praças esportivas. O Presidente Aurélio Miguel aproveitou a 
oportunidade e junto com a direção a FUPE iniciou o Item 2-) As homenagens do TROFÉU 
BANDEIRANTES chamando pela ordem os: 1-) Sr. Secretário de Esportes de São Paulo – Sr. 
Celso Jatene; 2-) Secretário de Esportes de Indaiatuba – Sr. Humberto Panzetti; 3-) Sr. 
Secretário de Itapecerica da Serra – Sr. José Carlos de Oliveira; 4-) Sr. Adilson Pereira Ramos, 
Presidente da Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Mentais – ABDEM;  5-) Sr. 
Mauro Chekin – Presidente da Federação Paulista de Atletismo – FPA; 6-) Sr. Luiz Ribeiro, 
Coordenador da Universidade Mackenzie; 7-) Sr. Alessandro Púglia – Presidente da Federação 
Paulista de Judô; 8-) Sr. Jefferson representando o Dr. Marcelo Teixeira – Reitor da 
Universidade Santa Cecília – Unisanta. Após o término destas homenagens foi passada a 
palavra para o Professor Junior, que apresentou todas as equipes inscritas por modalidades e 
seus respectivos chaveamentos, como também os locais das disputas, não havendo mais a ser  
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apresentado, encerrou-se este item sob aclamação dos presentes.  Item 2-) Premiações dos 
campeões e campeãs e destaques de 2012; O Sr. Mestre de Cerimônias iniciou a apresentação 
e as respectivas premiações conforme o descrito no “relatório final de 2012” entregue para 
todos os presentes nesta reunião. Item 3-) Foi franqueada a palavra aos presentes e vários 
Presidentes manifestaram total confiança a esta gestão administrada pelo Campeão Olímpico 
Aurélio Miguel, tendo certeza da reorganização do desporto universitário do nosso Estado. 
Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, O Sr. Presidente, Thiago deu por 
encerrada e que vem assinada pelos respectivos componentes da mesa e advogado. 
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