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CONSELHO FISCAL 

Ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 09 (nove) de 
maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete) 

 
 

Às dezenove horas (19h00min) do dia 09 (nove) do mês 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, 1ª 
(primeira) reunião ordinária do CONSELHO FISCAL Gestão 2017-2021, 
presidida pelo SR. WANDERSON MARTINS ROCHA e secretariada pelo SR. 
VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE, sendo registradas as seguintes 
presenças dos membros efetivos deste Órgão: AUGUSTO SILVA VIOLA 
ALVES, JOSÉ EDGARD GALVÃO MACHADO. O membro efetivo LEANDRO 
ALVARENGA MIRANDA justificou a ausência: Participou na qualidade de 
convidado o Ex-Presidente do Órgão Sr. JOÃO HERCÍLIO B. DE PAULA 
EDUARDO. Conforme convocação para reunião ordinária do CONSELHO 
FISCAL é a seguinte a ordem do dia: 1) Designação do Presidente e Vice 
Presidente; 2) Assuntos gerais de interesse do Conselho Fiscal. Os 
presentes de comum acordo resolvem inverter a pauta do dia devido a 
presença ilustre do convidado. Dando início à reunião o convidado e Ex-
Presidente JOÃO HERCÍLIO B. DE PAULA EDUARDO recepcionou os recém-
eleitos Conselheiros Fiscais e abordou a rotina de trabalho do referido 
Órgão o qual presidiu na última gestão; asseverou como último ato de sua 
gestão, que juntamente como os demais ex-conselheiros fiscais analisarão 
os demonstrativos financeiros referente a sua gestão (até abril de 2017); 
Após a explanação do Ex-Presidente o mesmo se retirou da reunião, 
dando-se inicio a eleição conforme a ordem do dia. Assim em 
cumprimento ao artigo 85 § único do Estatuto Social, foram eleitos por 
unanimidade o Sr. WANDERSON MARTINS ROCHA - Presidente e o Sr. 
VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE - Vice Presidente do Conselho 
Fiscal do São Paulo Futebol Clube. Houve discussão entre os membros 
para planejar elaboração do Regulamento Interno conforme determinado 
no artigo 93 do Estatuto Social, bem como os procedimentos de atuação 
do Órgão. Como mais nada foi apresentado, às 21h00 (vinte e uma horas) 
deu-se por encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada pelo Vice Presidente 



VINICIUS DE MEDERIOS CARDOSO LEITE e assinada pelo Presidente 
WANDERSON MARTINS ROCHA e pelos demais Conselheiros Fiscais 
presentes. São Paulo, dia 09 (nove) do mês de maio do ano de 2017 (dois 
mil e dezessete). 
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VINICIUS DE MEDERIOS CARDOSO LEITE – Vice Presidente  
 
 
 
AUGUSTO SILVA VIOLA ALVES – Membro Efetivo  
 
 
 
JOSÉ EDGARD GALVÃO MACHADO - Membro Efetivo 
  
 
 
JOÃO HERCÍLIO B. DE PAULA EDUARDO – Convidado Ilustre 

 
 


