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CONSELHO FISCAL 
 

Ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 28 (vinte e oito) de maio 
do ano de 2019 (dois mil e dezenove) 

 
 

Às dezoito 18 horas e 30 minutos (18h30min) do dia 28 (vinte e oito) de maio do ano 
de 2019 (dois mil e dezenove), foi realizada na sede administrativa do SÃO PAULO 
FUTEBOL CLUBE, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em 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, LEANDRO 
ALVARENGA MIRANDA e MILTON JOSE NEVES JUNIOR. Conforme convocação para 
reunião ordinária do Conselho Fiscal a ordem do dia é a seguinte: (i) Análise dos 
balancetes referentes aos meses de marco e abril/19, conforme determina a letra 
"e" artigo 90 do Estatuto Social; (ii) Análise dos contratos solicitados; e (iii) Assuntos 
relacionados às atividades do Conselho Fiscal. Dando-se início a ordem do dia o 
presidente no uso da palavra agradeceu a todos os presentes, apresentou aos 
presentes os balancetes referentes aos meses de março e abril de 2019, apresentou 
os contratos e documentos enviados pela diretoria executiva, ratificando que tais 
documentos estão à disposição de todos os membros do conselho fiscal para 
análise. Passando para o item (iii) da ordem do dia, após discussão aberta à todos os 
membros presentes, ficou decidido que será elaborada CI ao Sr. Presidente da 
Diretoria reiterando as requisições de documentos solicitados e que ainda não 
enviados e ainda a requisição de novos documentos para a continuidade dos 
trabalhos inerentes ao conselho fiscal. Ficou decidido ainda, que o conselho fiscal 
encaminhará ao Sr. Presidente da Diretoria Executiva respostas com analises dos 
documentos enviados encerrando as CI’ que foram respondidas. Como mais nada foi 
apresentado, às 21h00min (vinte e uma horas) deu-se por encerrada a reunião, cuja 
ata foi lavrada e assinada por todos Conselheiros Fiscais presentes. São Paulo, 28 
(vinte e oito) de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove). 
 
 
 
VINICIUS DE MEDERIOS CARDOSO LEITE – Presidente  
 
 
 
MILTON JOSE NEVES JUNIOR – Vice-Presidente  



São Paulo Futebol Clube 
 

 

O mais querido 
 

Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Praça Roberto Gomes Pedrosa nº 1 

Morumbi – São Paulo – Brasil – CEP 05653-070 – Tel.: (55 11) 3749-8000 

 
Página 2 de 2 

 

 
 
 
WANDERSON MARTINS ROCHA – Membro Efetivo  
 
 
 
LEANDRO ALVARENGA MIRANDA – Membro Efetivo 
 
 
 
JOSÉ EDGARD GALVÃO MACHADO - Membro Efetivo 
  
 
 
 


