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Ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 01 (um) de junho 
do ano de 2017 (dois mil e dezessete) 

 
 

Às dezenove horas (19h00min) do dia 01 (um) de junho do ano de 2017 
(dois mil e dezessete), 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 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. 
Além dos convidados: ELIAS B. ALBARELLO (DIRETOR FINANCEIRO) E 
SERGIO A. PIMENTA (CONTROLER). Conforme convocação para reunião 
ordinária do CONSELHO FISCAL é a seguinte a ordem do dia: 1) Reunião 
com Diretor Financeiro e Funcionário do Orçamento e Controle; 2) 
Continuidade da Deliberação sobre regulamento interno; 3) Assuntos 
gerais de interesse do Conselho Fiscal. Dando-se início a ordem do dia 
houve uma apresentação financeira em Power Point a qual detalhava de 
forma minuciosa as contas e patrimônio do clube, foi explicado o 
funcionamento da nova Diretoria, bem como na apresentação foram 
demonstrados os valores integralmente investidos na contratação dos 
atletas Maicon e Kieza, incluindo os impostos e pagamentos a 
intermediários, diante da relevância dos dados apresentados foi solicitado 
por todos os membros do Conselho Fiscal a entrega do material usado 
para apresentação para uma análise pormenorizada, o que foi negado no 
momento sob o fundamento de que era necessário verificar a 
possibilidade de entrega daquele material. Após a saída dos convidados 
passamos para o item 2 da convocação, havendo a continuidade da 
discussão entre os membros sobre o Regulamento Interno. Ato contínuo 
passando para o item 3, foram discutidos alguns valores apresentados no 
material e anotados por membros do conselho fiscal comprovando o 
aumento de gastos em algumas áreas e os valores apresentados nas 
compra e venda dos atletas comparativamente com os valores que foram 



noticiados pela imprensa. Foi discutido o motivo da recusa da entrega do 
material da apresentação e decidido por unanimidade da importância 
daqueles dados, sendo aprovado que caso houvesse a demora no 
atendimento da solicitação já efetuada de entrega do material a mesma 
seria alvo de solicitação formal. Como mais nada foi apresentado, às 
22h00 (vinte e duas horas) deu-se por encerrada a reunião, cuja ata foi 
lavrada e assinada pelos demais Conselheiros Fiscais presentes. São Paulo, 
dia 01 (um) de junho do ano de 2017 (dois mil e dezessete). 
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