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CONSELHO FISCAL 

Ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 14 (quatorze) de 
setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete) 

 
 

Às dezoito horas (18h00min) do dia 14 (quatorze) de setembro do ano de 
2017 (dois mil e dezessete), foi realizada na sede administrativa do SÃO 
PAULO FUTEBOL CLUBE, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, 2ª (segunda) 
reunião ordinária 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 ordinária do CONSELHO FISCAL é a 
seguinte a ordem do dia: 1) Assuntos gerais de interesse do Conselho Fiscal. 
Dando-se início a ordem do dia houve discussão entre os membros sobre o 
envio de CI solicitando o esclarecimento e o envio de cópia do contrato do 
SPFC com a empresa Deloide que está realizando estudo para viabilidade 
da separação do clube social do futebol profissional, bem como 
requisitando o nome dos integrantes que compõem a comissão destinada 
aos estudos em questão, e ainda solicitando que um membro do Conselho 
Fiscal participe da comissão; foi discutido e encaminhada CI, requisitando 
informações a respeito da  São Paulo Soccer Academy com sede nos Estados 
Unidos da América; e ainda reiterando as CIs anteriormente requisitadas. 
Como mais nada foi apresentado, às 20h00 (vinte horas) deu-se por 
encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada e assinada pelos demais 
Conselheiros Fiscais presentes. São Paulo, dia 14 (quatorze) de setembro do 
ano de 2017 (dois mil e dezessete). 
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