
               Rua Manoel da Nobrega nº 802 – Sala 04 – Ibirapuera – São Paulo – SP 

                         www.fupe.com.br  

 

 

         VI REUNIÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e oito dias do mês de Junho do ano de dois mil e treze, às vinte horas no auditório da 
Câmara Municipal de São Paulo cito Viaduto Jacarei, nº 100 – 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) Comprovação de matrícula e presença 
dos filiados; 2) Assuntos Gerais. O Sr. Presidente da reunião Sr. Thiago Baptista, deu início aos 
trabalhos, agradecendo as presenças e passando para o item primeiro. Chamou-se o Sr. Junior 
Putarov, Diretor da entidade, que propôs que a FUPE adotasse uma metodologia de controle 
de frequência dos atletas participantes das competições. O representante da Universidade 
Paulista – UNIP, Pedro, questionou o porque de tal pauta, reiterou a complexidade da 
situação, pediu que seja bem esclarecida e tudo seja feito com a devida cautela, o Presidente 
do conselho, Sr. Thiago, pontuou que o sistema é falho, não se tem acesso a lista de atletas de 
todas as entidades e informa que o assunto será tratado em duas fases, inicialmente seria 
aprovada a adoção de um novo método, que seria estudado e regulamentado para aplicação a 
partir de Agosto do presente ano. O representante da UNIP novamente pediu a palavra 
requerendo que houvesse uma maior participação das entidades filiadas na elaboração desse 
novo método e considerou ruim a aplicação do método já no segundo semestre de 2013. O 
Presidente então colocou em votação a criação desse novo método de fiscalização que foi 
aprovado por unanimidade entre os presentes e a diretoria executiva se comprometeu a 
trabalhar para apresentar a nova regulamentação e considerar realmente sua aplicação para o 
ano seguinte. Passando para o item dois da pauta, Assuntos Gerais, abriu-se a palavra a todos 
os presentes, e o representante da UNIP novamente com a palavra reclamou do sistema de 
pedido de carteirinhas, suscetível a falhas, critica que foi corroborada por todos os presentes e 
ficou acordado que seria estudada uma nova formatação, mas sendo necessário por parte das 
associações o cumprimento dos prazos. O representante da Universidade Paulista também 
criticou que não foram realizados 50% dos jogos da série diamante do primeiro semestre, 
como havia sido combinado, e solicitou que as entidade pudessem enviar novas restrições no 
segundo semestre. O professor Junior esclareceu que já está previsto no calendário o período 
para apresentação de restrições para o segundo semestre. Também criticou-se as equipes de 
arbitragem do Handebol, Basquete e a alguns delegados da FUPE, sendo solicitado pelo 
professor Junior que tais críticas fossem formalizadas por escrito e envidadas a diretoria. 
Pediu-se também a contratação de árbitros de linha para a série diamante e para a fase final 
do vôlei na série ouro. Assim, não havendo mais ninguém que queira usar da palavra, dou por 
encerrada esta reunião, que vem assinada também pelo presidente e advogado. 
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