
SÃO PAULO F.C. 

CNPJ/MF Nº 60.517.984/0001-04 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Realizada em 22 de agosto de 2022 

 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2022, às 17h00, por 

videoconferência. 

2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social. 

3. PRESENÇA: Participaram da reunião os membros JULIO CESAR CASARES, HARRY MASSIS 

JUNIOR, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JOSÉ ALBERTO 

RODRIGUES DOS SANTOS, LUIZ DE ALENCAR LARA, MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO, 

RICARDO FLEURY C. A. LACERDA e VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE.   

4. MESA: Presidente: Julio Cesar Casares. 

5. ORDEM DO DIA: a) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O 
do Estatuto Social; b) Serviços de Auditoria nos Balanços e Demonstrações Financeiras 2022. 
 
6. DELIBERAÇÃO:  Abrindo a reunião, o Presidente Julio Casares agradeceu a participação de 

todos, pedindo desculpas por fazer a reunião ordinária por videoconferência, visto estar na 

Europa para resolver assuntos do SPFC, mas que havia contratos que precisavam ser 

analisados pra dar o prosseguimento legal internamente. 

a) Desta forma, os contratos que haviam sido enviados antecipadamente para os membros do 

Conselho de Administração para análise e, após esclarecimentos de dúvidas, foram aprovados 

por unanimidade: I) Time Forte Eventos Esportivos Ltda. (nº 1000-00248-2021), referente à 

prestação de serviços para execução de um projeto de consultoria técnica e assessoria dando 

todo o suporte necessário ao desenvolvimento de uma nova estrutura de licenciamento para 

que o SPFC possa buscar, no Brasil e no exterior, a excelência em rede de escolas de futebol; II) 

Lucas Geremias Esequiel (nº 1000-00109-2022), referente ao licenciamento de uso da marca, 

sem exclusividade, para comercialização de bonés; III) Plataforma Football Association 

Participações Ltda. (nº 1000-000099-2022), referente à cessão em caráter temporário e 

oneroso do Camarote 11-A para exploração de uma Hamburgueria; IV) Tecnogera Locação e 

Transformação de Energia S/A, referente à locação de 2 geradores, itens adicionais para o 

Estádio, bem como manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos; V) Ibope Repucom 

Pesquisas Esportivas Ltda. (nº 1000-00049-2022), referente à prestação de serviços de 

medição de retorno de exposição em mídia obtidos pelo SPFC, patrocinadores e parceiros nas 

temporadas 2021 e 2022; VI) Odontofitness Odontologia Integrada Ltda. (nº 1000-00081-

2022), referente a parceria para o fornecimento de suporte integral à saúde bucal dos atletas 

do SPFC do futebol (base e profissional) e basquete; VII) FGOAL Marketing e Propaganda – Rick 

e Renner 2022, referente à apresentação da dupla de artistas no Mês das Mães; VIII) 

Associação Franqueados Todos (nº 1000-00123-2021-1), referente ao 1º Aditivo ao contrato, 

prorrogando-o até 31/12/2022 e substituindo a cessão do camarote 18-B por 15 ingressos do 

Camarote Corporativo SPFC; IX) SBF Comércio de Produtos Esportivos S.A. – Centauro (nº 

1000-00244-2021), referente ao licenciamento de uso de marca, sem exclusividade, para 



comercialização de produtos de vestuário; X) DFR Foods Ltda. (nº 1000-00096-2022), referente 

à comercialização de pizzas em dias de jogos de mando do SPFC no Estádio do Morumbi. 

b) Aprovado, por unanimidade, o contrato com a RSM Brasil Auditores Independentes S/S, 

referente aos serviços de auditoria nos Balanços e Demonstrações Financeiras 2022. 

7. ENCERRAMENTO:  

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 

JULIO CESAR CASARES 

Presidente 


