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CONSELHO FISCAL 
 

 

 

Ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 19 (dezenove) de 
novembro do ano de 2020 (dois mil e vinte) 

 
 
 

Às 18 horas (dezoito horas) do dia 19 (dezenove) de novembro do ano de 2020 
(dois mil e vinte), foi realizada na sede administrativa do SÃO PAULO FUTEBOL 
CLUBE, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, reunião ordinária do CONSELHO 
FISCAL - Gestão 2017-2021, presidida pelo presidente Sr. VINICIUS DE 
MEDEIROS CARDOSO LEITE, sendo registradas as presenças dos membros 
efetivos, WANDERSON MARTINS ROCHA, JOSÉ EDGARD GALVÃO MACHADO 
(virtualmente), MILTON JOSE NEVES JUNIOR e LEANDRO ALVARENGA 
MIRANDA. Conforme ordem do dia, houve a análise dos documentos 
encaminhados e ampla discussão dos membros sobre as respostas 
encaminhadas pela Diretoria Executiva, foi constatado que não houveram 
respostas de todas as CI’s encaminhadas, estando pendentes as CIs de nº 07 e 
08, bem como foi constatado que diversas CIs foram respondidas de maneira 
incompleta e parca. Dos documentos analisados foram principalmente 
observados o contrato de patrocínio entre SPFC e a empresa ISURE e a 
solicitação do demonstrativo de despesas do cartão de crédito corporativo 
vinculado à diretoria financeira, os membros do Conselho Fiscal se mostraram 
surpresos e indignados pelas respostas encaminhadas, as quais demonstram a 
falta de transparência o desrespeito ao órgão, aos seus membros e a própria 
instituição, em especial pela evidente negativa de apresentação de 
documentos de procedimentos fiscalizatórios, impossibilitando escorreita 
análise. Foi observado ainda que o relatório apresentado pelo Departamento 
Jurídico não forneceu os riscos financeiros reais, bem como apresentou 
contradição em relação às informações prestadas e desatualizadas pelos 
responsáveis. Houve discussão sobre a alteração do Regimento Interno do 
Conselho Fiscal e ao final foram aprovadas as alterações sugeridas por 
unanimidade conforme cópia em anexo.  
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Como mais nada foi apresentado, às 20hs (vinte horas) deu-se por encerrada a 
reunião, cuja ata foi lavrada e assinada por todos Conselheiros Fiscais 
presentes. São Paulo, 19 (dezenove) de novembro do ano de 2020 (dois mil e 
vinte). 
 
 
 
 
VINICIUS DE MEDERIOS CARDOSO LEITE – Presidente  
 
 

 
MILTON JOSE NEVES JUNIOR – Vice-Presidente  
 
 
 
WANDERSON MARTINS ROCHA – Membro Efetivo  
 
 
 
JOSÉ EDGARD GALVÃO MACHADO - Membro Efetivo 
 
 
 
LEANDRO ALVARENGA MIRANDA - Membro Efetivo 


