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CONSELHO FISCAL 

Ata da reunião extraordinária do Conselho Fiscal realizada em 16 
(dezesseis) de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete) 

 
 

Às dezenove horas (19h00min) do dia 16 (dezesseis) de maio do ano de 
2017 (dois mil e dezessete), foi realizada na sede administrativa do SÃO 
PAULO FUTEBOL CLUBE, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, reunião 
extraordinária do CONSELHO FISCAL Gestão 2017-2021, presidida pelo SR. 
WANDERSON MARTINS ROCHA e secretariada pelo SR. LEANDRO 
ALVARENGA MIRANDA, sendo registradas as seguintes presenças dos 
membros efetivos deste Órgão: AUGUSTO SILVA VIOLA ALVES, JOSÉ 
EDGARD GALVÃO MACHADO E VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE. 
Conforme convocação para reunião extraordinária do CONSELHO FISCAL é 
a seguinte a ordem do dia: 1) Inicio da Deliberação sobre regulamento 
interno; 2) Assuntos gerais de interesse do Conselho Fiscal. Dando-se 
início a ordem do dia houve discussão entre os membros sobre as 
diretrizes que devem nortear o Regulamento Interno, sendo iniciado a 
minuta. Passando para o item 2 foi decidido o envio de CI solicitando 
esclarecimento acerca da unificação das Diretorias Financeira e 
Orçamento e Controle, bem como anteriormente havia sido solicitado 
informações acerca da auditoria independente, a qual após resposta da 
diretoria e lido o escopo contratado foi deliberado e discutido entre os 
membros os quais concluíram que os procedimentos feitos são 
incompletos e insuficientes, sendo iniciado um estudo para recomendação 
de uma auditoria completa, bem como seria verificado a viabilidade de 
solicitar a contratação de uma auditoria entre as “BIG FOUR”, além de 
discussão acerca de diversas CI’s complementares visando o início do 
processo de fiscalização. Como mais nada foi apresentado, às 21h00 (vinte 
e uma horas) deu-se por encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada e 
assinada pelos demais Conselheiros Fiscais presentes. São Paulo, dia 16 
(dezesseis) de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete). 
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