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ATA DE I REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2012 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às quatorze horas e trinta 
minutos, na Rua Manoel da Nobrega nº 802 – Auditório – Paraiso – 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-) Eleição do Conselho de Presidentes; 2-)  Assuntos 
Gerais. O Sr. Aurélio Miguel – Presidente da FUPE, abriu a reunião agradecendo a presença dos 
grande número de presentes convidando a mim, Sr. Mauzler Paulinetti, para secretariá-lo. Iniciando 
os trabalhos pelo próprio Presidente o mesmo passou para o 1º Item da ordem do dia, que cita a 
eleição dos membros do Conselho de Presidentes; Iniciamente o Sr. Pedro – representante da UNIP, 
solicitou informações sobre quais as entidades que estavam habilitadas a participarem desta 
reunião, informando que somente as AAA poderiam votar, na mesma linha a representante da AAA-
ECA-USP, mesmo com filiação provisória, tendo sido permitida a sua fala, citou que os estatutos 
permitem somente as AAA a participarem da votação do conselho de presidentes. 
Independentemente desta posição o Sr. Secretário fez menção sobre as filiações e das entidades 
presentes, dentre elas as Coordenadorias e as Ligas, havendo um entendimento da decisão da 
Diretoria Executiva permitir a devida filiação destas entidades, seguindo os mesmos procedimentos 
que nortearam esta entidade até a presente data. O Sr. Tiago, do Mackenzie, fez os esclarecimentos 
devidos quanto a sua entidade, não havendo dúvidas ou contestações dos presentes, como também 
o Sr. Marcelo, levantando que as condições jurídicas das entidades classificam-se perante a Receita 
Federal através da nomenclatura de “Associação” não diferenciando em seus registros; O Sr. 
Marcelo aproveitou para informar que de forma irônica algumas AAA indagam a participação da 
Escola de Educação Física da Policia Militar como filiada à FUPE, O Sr. Marcelo não somente 
informou aos presentes que a Escola é a primeira institução oficial do país no Ensino da Educação 
Física, como também informou sobre o reconhecimento da mesma como Instituição de Ensino 
Superior e por fim que a mesma possui AAA constituida. Havendo também esclarecimentos que 
uma das condições do atendimento das filiações é que as respectivas entidades em seus estatutos 
reconhecem a FUPE como a única entidade de administração do desporto universitário, 
caracterizando o reconhecimento da entidade máxima do desporto em nosso Estado e o dever da 
reciprocidade. Não havendo mais nenhuma manifestação, o Sr. Presidente perguntou aos presentes 
se haveriam nomes para indicar à eleição do Conselho de Presidentes. Reiterando por mais duas 
vezes se haveriam outros canditatos, solicitou a palavra o Sr.Helder da Uniban que sugeriu os 
nomes dos Srs. César Farid; Daniel Said e Tiago Bapstista para presidência e vice-presidências do 
Conselho de presidentes. O Sr. Aurélio Miguel, por mais uma vez, perguntou ao presentes se 
haveriam mais nomes a serem apresentados para se integrarem ao processo eleitoral, e não 
havendo ninguém a manifestar-se, procedeu-se o inicio da votação, sendo informado aos presentes 
que o número de eleitos são de apenas três conselheiros; Sendo chamados a manifestar-se 
nominalmente os representantes, e após a última manifestação, foram apurados de forma unânime 
a eleição dos Srs. César Farid Haddad; Danniel Frede Said e Tiago Baptista Scalaputiello; 
Constatamos algumas ausências  como também não foram computados os votos das 
Coordenadorias de Ensino e da Liga Paulista. Não havendo mais nenhuma manifestação, foram 
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parabenizados os respectivos membros do Conselho de Presidentes e o Sr. César Farid em nome do 
grupo agradeceu a confiança e apoio. O mesmo fez alguns esclarecimentos e juntamente com o Sr. 
Presidente, informaram sobre a reunião que a CBDU estará promovendo nos dias 27, 28 e 29 de 
Fevereiro em Brasilia – DF, onde em sua pauta constarão alguns itens de suma importância para a 
FUPE, dentre eles o calendário esportivo. Lembrando que não pudemos participar das Assembléia 
da CBDU anteriormente, sendo esta a primeira reunião em que estaremos presentes. Foi solicitado 
autorização aos presentes para que pudessemos realizar a 2ª Reunião Ordinária, que deveria ser 
ainda neste mês de Fevereiro, em cumprimento aos estatutos da FUPE, e que foi inclusive 
informado que poderíamos realizá-la, mas que não teríamos nada para deliberar, justamente em 
função de desconhecermos as decisões da CBDU; Sendo colocado em votação esta condição 
excepcional de adiar para o mês de Março, iniciou-se a votação e tendo sido autorizada por 
unanimidade dos presentes.  Passamos para o Item 2-) Assuntos Gerais, Foi informado sobre a 
continuidade das indicações aos cargos dos diretores das modalidades, dentre eles para o Futebol 
de Campo o Profº José Carlos Astraukas; Para o Karatê o Profº José Carlos Gomes de Oliveira; 
Criamos uma diretoria que entendemos ser fundamental para o desenvolvimento do desporto 
universitário, denominada Estudos Acadêmicos – Profº Dr. Emerson Franchini; Também objetivando 
ampliar a atução nossa no Estado, estabelecemos  a Delegacia Regional na Cidade de Ribeirão 
Preto, tendo como responsável o Profº Dr. Peterson Antunes de Campos. Todos os nomeados com 
notoriedade, experiência e comprometimento com o desporto. Também foi apresentado para 
ocupar o cargo de Administrador Geral o Profº José Putarov Junior, cujo o destacado trabalho junto 
ao desporto universitário e sua relação com as AAA e Coodenadoria Esportivas pauta o 
desenvolvimento das mesmas. Submetemos aos presentes para manifestação e proposituras, não 
havendo por parte de nenhum dos presentes, os mesmos foram investidos em suas funções.  
Oportunamente também foram indicados pela comissão de arbitragem para compor o Tribunal de 
Justiça Desportiva Universitário o Dr. Paulo Santos Nogueira Filho; Indicado para compor em nome 
dos atletas o Dr. Pedro Vinicius de Almeida Gambera da AAA Direito USP e aguardamos para 
completar, a outra vaga que também é de indicação dos atletas, no que sugiremos que as AAA 
façam estes contatos e nos encaminhem; Para a uma das vagas das filiadas foi indicado o Dr. 
Antonio Salim Curiati Junior. Também franqueando a palavra aos presentes, não houve 
manifestação. Por fim, o Sr. Presidente e o Vice-Presidente manifestaram o desejo que as filiadas 
sejam comprometidas com todas as questões da FUPE mas em especial preocupando-se com as 
competições, pois estas são a razão fundamental da existência da entidade; as filiadas tem um 
compromisso com os seus associados (alunos) que querem participar de boas competições, 
encontrar instalações desportivas com qualidade de utilização, premiações condizentes, arbitragens 
experientes, enfim ações focadas na qualidade competitiva. Continuando, os dirigentes 
consideraram legítimos os questionamentos da gestão administrativa por parte das filiadas, mas 
frisaram que de nada adiantaria uma combatividade meramente política por parte de alguns que 
tiveram participação ativa em mandatos anteriores reconhecidamente fracassados, sem que 
houvesse um efetivo interesse por parte destes mesmos entes em colaborar no reerguimento da 
FUPE neste novo mandato que se inicia.  
 
 O Sr. Presidente destacou ainda que não possui um único documento de prestação de contas dos 
últimos dez anos, sejam notas fiscais, cópias de cheques, talões antigos, ou qualquer outro 
documento comprobatório de despesas; onde andavam as representações acadêmicas nas 
cobranças destes desmandos ?. Após estes esclarecimentos, reiteraramos que tomaremos todas as 
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providências quanto a regularização da FUPE. Por fim, o Sr. Presidente frisou que devemos focar a 
administração como um todo e estaremos a frente para dirimir quaisquer dúvidas. 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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