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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Realizada em 17 de outubro de 2022 

 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: aos dezessete dias do mês de outubro de 2022, às 17h00, na sala 

de reuniões da Presidência. 

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) Apresentação do Resultado de Agosto 2022 pelo Diretor Financeiro, 
Sérgio Augusto Fonseca Pimenta; b) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras 
K, L, M, N e O do Estatuto Social; c) Outros Assuntos de interesse da Instituição. 
 
6. DELIBERAÇÃO: Abrindo a reunião, o Presidente Julio Casares explicou que saíram várias 

notícias em sites de notícias sobre uma possível SAF, no entanto é tudo especulação, 

esclarecendo que, por força do Estatuto, apenas formou uma Comissão para fazer um estudo 

sério e técnico sobre o assunto, mas que ainda faltam muitos elementos para a sua finalização. 

a) O Diretor Financeiro, Sérgio Augusto Fonseca Pimenta, apresentou a Demonstração do 

Resultado de Agosto/2022, por unidade de negócio, detalhando cada rubrica das Receitas 

Operacionais e Despesas. Finalizando com a demonstração na melhora do cenário do 

Endividamento Total. 

b) Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes contratos: I) Colégio Morumbi Ltda. (nº 

1000-00053-2022), referente ao contrato de permuta para fornecimento de uniformes 

completos para as categorias de menores do campeonato interno de Futebol Social; II) 

Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A. (nº 1000-00092-2022), referente 

ao contrato de cessão de espaço para instalação , manutenção, operação, conserto e 

substituição de 5 módulos HUAWEI modelo BTS3006 para a empresa de telefonia móvel “OI”; 

III) Roku Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. (nº 1000-172-2021), referente ao Primeiro 

Aditamento a contrato, prorrogando-o por mais dois meses; IV) Associação Franqueados de 

Todos (nº 1000-00121-2021-1), referente ao Primeiro Aditamento ao contrato, prorrogando-o 

até 31/12/2025; V) Confederação Brasileira de Futebol e Brax Produção e Publicidade Ltda., 

referente ao contrato para comercialização de publicidade estática do Campeonato Brasileiro 

de 2022 a 2024; VI) Novo Horizonte Soluções e Serviços Eireli (nº 1000-00082-2022), referente 

ao contrato de prestação de serviços especializados de coleta, transporte e destinação final de 

resíduos; VII) Escola da Infância, Ensino e Pesquisas Ltda. (nº 1000-00118-2022), referente ao 

contrato de cessão de espaço do Salão de Festas Social; VIII) Move2health Clínica Médica Ltda. 

(nº 1000-00080-2022), referente ao contrato de permuta em que a empresa disponibilizará 

para a equipe Futsal adulto masculino, avaliação de potência, dinamometria, anamnese, 



consulta nutricional, fisioterapia, pilates, preparação física e, disponibilização de um 

fisioterapeuta para acompanhamento na modalidade “home care”; IX) ESC Fonseccas 

Segurança Eireli (nº 1000-00129-2022), referente ao contrato de prestação de serviços, por 

profissionais treinados e capacitados, de recepção, orientação e organização da entrada de 

público em jogos e eventos realizados no Estádio do Morumbi; X) Conexti Soluções em TI Ltda. 

(nº 1000-00106-2022), referente ao contrato de licenciamento de Software com 

monitoramento e controle de acessos à internet; XI) Flama Segurança Eireli (nº 1000-00125-

2022), referente ao contrato de prestação de serviços de vigilância para atuar nos jogos e 

eventos no Estádio do Morumbi; XII) Portal Telemedicina Ltda. (nº 1000-00135-2022), 

referente ao contrato de licenciamento para explorar a marca somente para a customização e 

venda do produto “Aplicativo de Teleconsultas do SPFC Saúde”; XIII) Onefan Ativos Digitais S.A. 

(nº 1000-00069-2022), referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção, 

assessoria e consultoria para potencializar o SPFC APP e demais negócios da Instituição; XIV) 

Live Nation Brasil Entretenimento Ltda., referente ao contrato de cessão do Estádio Cícero 

Pompeu de Toledo para 06 (seis) shows em março/2023. 

7. ENCERRAMENTO:  

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 

JULIO CESAR CASARES 

Presidente 


