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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE 

REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2022 
 

Aos 24 de março de 2022, no Auditório “Monsenhor Doutor Francisco Bastos”, nas 

dependências do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, às 20h30, ocorreu a reunião dos 

membros do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube, híbrida. Havendo número 

legal, o Presidente Olten Ayres de Abreu Junior declarou aberta a reunião e solicitou a 

execução do Hino do São Paulo Futebol Clube acompanhado por todos. Retomando a 

palavra o Presidente Olten solicita que seja exibido aos participantes a homenagem ao 

Conselheiro Augusto Higa sobre a inauguração da “Galeria Higa” em seguida convidou 

o filho do Conselheiro Higa para representa-lo e receber do Conselho Deliberativo uma 

homenagem, nesse momento o Presidente entrega ao Augusto Higa uma placa e uma 

camisa, manifesta agradecimento ao Conselheiro Higa por tudo que fez pelo SPFC. 

Prosseguindo a reunião o Presidente Olten solicitou a nossa equipe técnica a transmissão 

da homenagem ao Conselheiro Roberto Julião realizada no dia 23 de março em um 

almoço nas dependências do Morumbi em virtude dos seus 90 anos de idade. [Exibição 

do vídeo disponível no nosso canal SPFCTV no youtube]. Retomando a palavra o 

Presidente Olten prossegue. É com muita alegria e felicidade que eu vejo esse 

pronunciamento do Julião que eu tive a honra de conhecer desde criança e ver que os 

grandes são paulinos permanecem são paulinos, dedicando as suas vidas ao São Paulo 

Futebol Clube. Em seguida passou a palavra ao Conselheiro Domingos D’Ângelo para 

que nos proporcione mais uma das suas pílulas históricas do São Paulo. Com a palavra 

o Conselheiro Domingo D’Ângelo. Boa noite a todos! [Anexo I Pílulas – Arquivo 

enviado em PDF - Parte anexa da Ata] encerrando o Conselheiro D’Angelo conclui. 

Poucos são os clubes como São Paulo que tem três datas para comemorar, 25 de janeiro 

1930 data da sua Fundação; 16 de dezembro de 1935 data da sua organização e 12 de 

setembro de 1938 data da sua maioridade, 12 de setembro de 1938 falaremos na próxima 

pílula. Mais detalhes podem ser encontrados nos livros que foram fontes para elaboração 

dessa pílula. Finalizou agradecendo e desejando a todos um boa noite! Retomando a 

palavra o Presidente Olten agradece a participação do Conselheiro D’Ângelo. Muito 

obrigado Conselheiro D’Ângelo por mais essa ilustrativa informação que todos nós 
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necessitamos para o conhecimento da História do nosso querido Clube. Gostaria agora 

de fazer um agradecimento a Polícia Civil do Estado de São Paulo que através do DHPP 

- 1ª Delegacia de proteção as pessoas, identificou as pessoas que intentaram e/ou 

dirigiram ameaças contra a minha vida e a da minha família. Essas pessoas foram 

identificadas, foram chamadas a delegacia, já fizeram os seus depoimentos e uma delas 

justificou ter feito esta ameaça em virtude de ter sido informado pela imprensa e que isto 

seria um golpe, que alguns Conselheiros assim se manifestaram e que ele entendeu que 

esse golpe, era um golpe é contra o São Paulo. A partir de então isso está na mão da 

polícia, provavelmente será apurado o crime de incitação à violência. De qualquer forma 

a polícia de São Paulo exerceu toda a sua capacidade de investigação com toda a 

qualidade e conseguiu, de uma maneira não muito fácil, localizar essas pessoas que 

ameaçaram a minha vida e a da minha família. Neste momento o Conselheiro Fabio 

Mariz pede a palavra e dirige-se ao púlpito. Boa noite Presidente Olten por quem 

cumprimento todos da mesa. Boa noite a todos os conselheiros e conselheiras. Hoje 

venho preliminarmente fazer um requerimento a vossa excelência, Doutor Olten, tendo 

em vista que o relatório, parecer de aprovação das contas do conselho fiscal e seu 

relatório de atividades também, consta a existência de um parecer em um relatório 

apartado do quinto Conselheiro Fiscal, Conselheiro Caio Forjaz e não foi esse parecer 

encaminhado a todos os Conselheiros. Nós fizemos, eu e mais três conselheiros um 

requerimento a vossa excelência e vossa excelência indeferiu esse requerimento, mas 

encaminhou esses dois documentos apenas a nós quatro. O meu requerimento por ser 

preliminar ele vai no sentido de que deveríamos retirar esse assunto de pauta tendo em 

vista que como vossa excelência muito bem sabe o Conselho Fiscal ele faz uma decisão 

colegiada, uma decisão que ao final torna-se um acórdão como se fosse do direito e essa 

decisão ela é composta pelos cinco membros não seria se um deles se abstivesse ou não 

estivesse a reunião não votaria, mas todos votaram, quatro pela aprovação e um que 

inclusive constando do voto da maioria fez votos apartados tanto do relatório, quanto do 

parecer. Isso na minha opinião e até pelo regulamento do conselho fiscal exatamente em 

seu artigo 15, inciso 6º há possibilidade de que os conselheiros fiscais possam fazer os 

votos apartados, isso consta do regulamento. Então é necessário como o estatuto nos diz 

que todos os conselheiros, nós todos tenhamos acesso ao parecer e ao relatório de 
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atividades conselho fiscal com 5 dias de antecedência a votação dessa matéria. Isso não 

ocorreu, isso pode insurgir uma infração ao estatuto e por essa razão, rogo a vossa 

excelência que retire de pauta esse tema, dê acesso a todos desses dois documentos 

elaborados pelo Conselheiro Caio Forjaz e mantendo inclusive o estatuto daria tempo de 

até o dia 31 de março isso ser aprovado com 5 dias de ciência a todos os Conselheiros. 

Esse é o meu requerimento excelência. Retomando a palavra o Presidente Olten 

indefere o requerimento do Conselheiro Fabio Mariz e continua, eu gostaria de ler a 

correspondência que o senhor recebeu e aliás gostaria também de esclarecer que o 

senhor e nenhum Conselheiro falam em nome de todos os conselheiros, houve um 

requerimento feito por quatro conselheiros e os quatro conselheiros foram atendidos eu 

vou ler a resposta que foi dada ao Conselheiro que hora se pronunciou e aos outros 

requerentes e já esclarece o tema que novamente é trazido à baila por esse Conselheiro. 

Obviamente, sempre em prejuízo e em detrimento dos interesses do nosso querido Clube. 

Nesse momento há um diálogo entre o Presidente e o Conselheiro Fabio Mariz a 

respeito das opiniões de ambos. O Presidente responde: a obrigação que nós temos 

é de informar o relatório do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal como o estatuto bem 

determina é um colegiado. O colegiado votou, atingiu maioria de votos para aprovação de 

seu relatório e em assim sendo, ele encaminhou ao Conselho Deliberativo como 

determina o estatuto o relatório do conselho fiscal e isto foi encaminhado e assim foi 

distribuída a todos os Conselheiros. Os quatro conselheiros signatários especificamente, 

o Sr. Fábio Mariz; o Sr. Daniel Diniz; o Sr. José Carlos Ferreira Alves e o Conselheiro 

Joandre Ferraz requisitaram que fosse eles 4 signatários que este voto divergente que 

está mencionado no relatório de atividades eu acho fosse encaminhado a todos os 

conselheiros. Desculpe os quatro conselheiros não falam em nome de todo o conselho. 

Nº 2 o colegiado votou, aprovou o relatório e nós não poderíamos ter aqui cinco votos se 

os cinco votos fossem divergentes. O estatuto é claro, e o conselho deliberativo não se 

submete ao regimento interno do conselho fiscal eu tenho sinceramente sérias dúvidas 

sobre a intenção desse requerimento de qualquer forma essas dúvidas vão ser sanadas 

no transcorrer da vida do clube. É claro que um clube que tem questões de crédito a serem 

discutidas, que está numa situação financeira não muito agradável neste momento, tendo 

uma discussão em uma prorrogação de discussão de balanço e os termos que esse 
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relatório que o senhor gostaria que fosse disponibilizado a todos os conselheiros e 

qualquer Conselheiro que requisitar o terá, não são benéficos para a vida do São Paulo 

Futebol Clube. Então eu vou ver a resposta que o senhor já recebeu em cima de um 

requerimento que o senhor faz novamente. Aliás não entendo como é que se possa 

acontecer mas respeito a sua posição de insistir com o mesmo requerimento diversas 

vezes como numa recente decisão que nós tivemos da Justiça em relação a casos do São 

Paulo, existem certos momentos que as pessoas querem com a metralhadora giratória de 

qualquer maneira eu vou eu vou ler a resposta que foi encaminhada ao Senhor e as 

demais três conselheiros e senhores tiveram acesso ao relatório aos quais eles pediram 

naquele momento Apenas não agiram e representação dos demais conselheiros e 

obviamente os demais conselheiros que não requisitaram não tiveram acesso mas se 

quiserem podem ter, não tem problema nenhum. [Anexo II parte integrante desta Ata]. 

Retomando a palavra o Presidente Olten passa a palavra ao Presidente Julio 

Casares. Boa noite, Conselheiros e Conselheiras, mesa do Conselho. Quero iniciar 

cumprimentando ao presidente Olten Ayres por direcionar homenagens a conselheiros 

com 90 anos e isso nos emociona e ontem eu não pude estar abraçando Julião porque eu 

estava na eleição da CBF, hoje também uma homenagem ao Higa, são esses 

conselheiros que tem uma história do São Paulo que nos trouxe ensinamento que nos 

trazem ensinamentos, parabéns pela iniciativa! Homenagem é sempre é bom quando ela 

vem vida e esse é uma demonstração de maturidade do São Paulo antes do Adilson 

Martins da Câmara Setorial Financeira falar e do Sérgio que a nosso diretor financeiro 

explicar e demonstrar o seu trabalho e também ouvir os demais conselheiros eu queria 

fazer uma rápida manifestação. Nós assumimos o clube é conhecimento de todos vocês 

num momento sensível do São Paulo, nós suplantamos uma linha de processo em 

execução algumas na Fifa em um curtíssimo prazo de 82 milhões de reais e nós 

avançamos, claro que tínhamos um orçamento ainda elaborado na gestão anterior que 

sinalizava pouquíssimo investimento para o futebol e nós tivemos que fazer algo para que 

o São Paulo tentasse depois de tantos anos conseguir uma glória, um título e nós 

conseguimos ser campeões Paulistas depois de 16 anos e depois de oito anos comemorar 

uma grande sul-americana e claro que isso teve que fazer alguns ajustes no perfil do 

elenco, mais tarde hoje estamos experimentando uma nova revisão desse elenco mas eu 
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gostaria de colocar a vocês que esse esforço que traz hoje um déficit no balanço, teve 

uma ressonância importante com aquela conquista. O Marketing e também tivemos que 

ter a frieza o planejamento do marketing, ficar com a camisa sem patrocínio por um tempo, 

eu lembrava que além da capacidade da eficiência deste departamento nós com título 

haveríamos de conseguir mais receitas e conseguimos mesmo com pandemia. O 

Marketing cresceu quatro vezes, claro que quando você anualiza esse resultado, é quatro 

vezes referente ao que foi em 2020 mesmo com pandemia, então um título além da auto 

estima de todos nós que torcemos pelo São Paulo ele tem um efeito de receita muito 

importante e não foi diferente nesse momento que nós assumimos. Tivemos em razão da 

pandemia uma janela de transferência inexistente nós tivemos em razão de um trabalho 

também muito planejado e com apoio dos conselheiros, dos sócios e dos torcedores uma 

integração com a base e com o profissional que hoje mostra muitos frutos. Eu queria dizer 

que o São Paulo ele agora com o técnico Rogério Ceni mostra um time competitivo, o São 

Paulo precisa voltar a ser protagonista, mas não sabemos que a nossa folha de 

pagamento no futebol é bem menor do que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Red 

Bull, Corinthians também tá com uma folha maior, e nós sabemos que nada é muito 

proporcional, mas que essa competitividade passa por investimento no futebol. Nós temos 

hoje um déficit menor do que o anterior, mas um déficit que não nos deixa feliz. Mas ao 

mesmo tempo nós poderíamos estar hoje apresentando um superávit, ainda pequeno se 

vendêssemos no final do ano, Gabriel Sara, Nestor e outro jogador, nós não fizemos 

porque além de acreditar na competitividade naquele momento em razão da necessidade 

as propostas eram no nosso entendimento, abaixo do que esses jogadores valem e se 

você negociar jogadores com essa característica nós vamos subvalorizar os demais na 

próxima janela, então foi algo planejado, algo que trouxe o São Paulo a um patamar hoje 

vivido que ainda não é o favorito e não nos colocamos assim mas é um clube competitivo, 

hoje é um time que mudou o perfil e dentro desse balanço Presidente, nós temos variação 

cambial, nós temos rescisões, nós temos jogadores que tinham contrato extremamente 

amarrado e que nós tivemos que levar um tempo para desfazer e desonerar a folha, 

portanto eu não tenho dúvida que o próximo balanço vai refletir o resultado melhor que o 

jogador do São Paulo e ontem nós renovamos o contrato que é 30 dias a diretoria de 

futebol vinha trabalhando, renovamos o contrato desse grande jogador nessa grande 
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revelação que o Pablo, nós temos o Moreira com 17 anos, nós temos o Diego Costa que 

alguns em novembro e dezembro queria um fora do São Paulo está valorizado, nós temos 

o Luan, nós temos o próprio Pablo que eu falei, nós temos o Nestor, o Thales, Juan, o 

Gabriel Sara, nós temos um ativo em que eu não me lembro que um time principal tivesse 

tanta presença de jovens de Cotia. É ali que o nosso futuro e quando eu vejo o futebol 

brasileiro, trabalhando por uma liga de futebol, que é algo que eu estou lutando muito, 

juntamente com a maioria dos presidentes de clube nós começamos a ter esperança num 

São Paulo mais vigoroso nós começamos acreditar que o São Paulo voltará a seu lugar 

nós estamos nessa transição e nesse momento quando nós aqui  pedimos a união de 

todos pedimos aprovação do Balanço nós pedimos esse olhar para o futuro é esse olhar 

do presente do futuro que nós queremos para o São Paulo. Eu não tenho dúvida que o 

futebol e principalmente o São Paulo não poderá abrir mão de investidores na área de 

futebol na área de futebol não investidores que venham aqui fazer benesse eu não 

acredito em Mecenas porque essa questão ajuda não existe, tem clubes que tem um 

formato de poder colocar o dinheiro e teve o poder está claro isso tem clubes que têm o 

crédito assinalado e contabilizar e será exercido isso num formato de safio de outras 

coisas. O São Paulo não, o São Paulo ver essa possibilidade no futuro como investidores 

algo de alguém que coloca dinheiro e tem o seu retorno, mas que engrandeça o nosso 

futebol, não investidor que vem pagar dívida que não fomos nós que constituímos, mas o 

investidor que venha colocar no futebol a sua crença na credibilidade de uma gestão está 

se empenhando muito tá trabalhando muito. Eu não tenho dúvida Presidente para mim 

agora terminar esse pronunciamento é colocar um apelo a união aqui eu não falo para 

segmento político para partido, eu falo para o conselheiro são-paulino! Esse Conselheiro 

que tanto ajuda o São Paulo, no passado no presente e vai ajudar no futuro. Nesse 

momento que nós estamos aqui no momento competitivo do time, mas com muito pé no 

chão porque não sabemos que a travessia dolorosa outros clubes trabalham com 

irresponsabilidade outros tem um dinheiro vindo de uma pretensão de poder e tem outros 

que vão exercer esse crédito como eu falei num sistema de associação empresarial. Vou 

finalizar fazendo de novo um apelo para olhar São Paulo nesse momento vibrante eu 

estou otimista pelo que vai acontecer não é fácil o que nós estamos passando, mas 

otimismo, a crença, a energia não vai nos faltar me faltou um pouco de saúde um pequeno 
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trecho do ano mas eu estou aqui em pé e eu quero São Paulo em pé para negociar, para 

trabalhar e para colocar garotos da base para jogar, mesclar com experiência porque só 

colocar garoto a responsabilidade é muito grande e tem muita calma quando você tem o 

Igor Gomes que também contribui muito taticamente portanto meus amigos eu finalizo 

saudando esse momento,  momento que a pandemia nos deixou distante mas o momento 

que agora na recuperação estamos aqui, olho no olho, vendo as pessoas querendo bem 

do amigo, querendo bem da família e convivendo assim como convivemos no social que 

tá cada dia melhor, Dedé. Parabéns a todos vocês esse é o momento de certeza que o 

São Paulo está no rumo certo e nós haveremos de estar aqui em 2023 comemorando um 

balanço sem efetivo de resultados produzidos de 2021, já com um título, que é importante 

mencionar e 2022, muito obrigado e boa noite a todos que estão aqui, estão em casa. 

Retomando a palavra o Presidente Olten segue para a leitura do Edital de Convocação, 

pois foram abertas as exceções para a fala do Conselheiro Fábio Mariz e para o 

Presidente. Com a palavra nosso primeiro secretário, Conselheiro João Farias 

Junior. Boa noite! CONSELHO DELIBERATIVO REUNIÃO ORDINÁRIA EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO Para atendimento ao que dispõe os incisos “c e d” do artigo 62 do 

Estatuto Social, convoco os Membros do CONSELHO DELIBERATIVO para a REUNIÃO 

ORDINÁRIA a realizar-se no dia 24 de março de 2022, quinta-feira, às 20:00hs em 

primeira convocação e às 20:30hs em segunda convocação, conforme o disposto no artigo 

66 do Estatuto Social, que se realizará reunião híbrida por meio eletrônico/virtual e 

presencial, ficando garantida a possibilidade de que todos(as) os(as) Conselheiros(as) 

participem e votem à distância, para atender à ordem do dia abaixo discriminada: 1. 

Abertura – Hino. 2. Discussão e votação da Ata da Reunião Ordinária realizada em 

31/01/2022. 3. Exame do expediente. 4. Conhecimento, discussão e votação do Relatório 

da Presidência, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do SPFC, 

referentes ao exercício findo, peças essas que, acompanhadas dos Pareceres da 

Auditoria Independente, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, estarão à 

disposição para exame nos 05 (cinco) dias úteis anteriores à realização da sessão. 5. 

Tomada de conhecimento do Relatório do Conselho Fiscal. Obs.: Os referidos 

documentos permanecerão disponíveis no sistema virtual Deallink (dataroom) cuja as 

instruções de  utilização foram encaminhadas aos e-mails dos Conselheiros e também 
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permanecerão  disponíveis para consulta na Secretaria dos Conselhos. DOS 

PROCEDIMENTOS 1. A presente reunião híbrida por meio eletrônico/virtual e 

presencial, se realizará no auditório Monsenhor Doutor Francisco Bastos, nas 

dependências do Estádio Cícero Pompeu de Toledo; 2. A presente reunião pode ser 

atendida na forma eletrônico/virtual, por meio da plataforma de videoconferência Zoom 

(endereço eletrônico www.zoom.us). 3. Protocolo sanitário de retorno das reuniões 

presenciais do Conselho Deliberativo (ANEXO). 4. A reunião terá início às 20:00hs do dia 

24 de março de 2022, em primeira convocação, sendo que não havendo o número 

estatutário de participantes, se aguardará até as 20:30hs. 5. A Secretaria dos Conselhos 

encaminhará ao e-mail do(a) Conselheiro(a) constante do cadastro da Secretaria, no dia 

22 de março de 2022, o link de acesso à reunião. Em caso de necessidade de atualização 

do e-mail, o(a) Conselheiro(a) deverá informar tal situação à Secretaria dos Conselhos até 

as 17:00hs do dia 21 de março de 2022, sendo certo que a Secretaria atenderá ao pedido 

encaminhando o link da sessão ao novo endereço de e-mail cadastrado. 6. Para acessar 

a reunião o(a) Conselheiro(a) deverá identificar-se a partir do correto preenchimento dos 

dados solicitados pela plataforma de videoconferência em sua tela de entrada 

(CONFORME TUTORIAL ABAIXO). 7. Durante todo o período de duração da reunião o 

equipamento do(a) Conselheiro(a) deverá estar com a câmera frontal habilitada e 

desobstruída. Será excluído(a) da sala virtual o(a) Conselheiro(a) que não observar tal 

regra. Os microfones dos(as) Conselheiros(as) ficarão inabilitados durante a reunião, 

sendo apenas habilitados no momento apropriado pela Mesa do Conselho, no caso de 

manifestação das partes apresentadas. 8. O ingresso à reunião será restrito aos membros 

do Conselho Deliberativo, além de funcionários ou prepostos do SPFC convocados a 

critério da Mesa do Conselho para a execução de atividades de apoio à reunião. A 

disponibilização de acesso a não integrantes do Conselho Deliberativo implicará na 

imediata instauração de procedimento ético disciplinar contra o(a) Conselheiro(a) que não 

observar tal regra. 9. É de exclusiva responsabilidade dos(as) Conselheiros(as) os custos 

com equipamento, sinal e conexão, assim como em relação à qualidade deles, não ficando 

o São Paulo Futebol Clube responsável por problemas técnicos que impossibilitem a 

participação total ou parcial na reunião. DO ENCAMINHAMENTO DA ORDEM DO DIA 

EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS E LIMITAÇÕES TÉCNICAS DA SESSÃO 
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VIRTUAL 1. Os (As) Conselheiros (as) poderão, até as 17:00hs do dia 22 de março de 

2022, encaminhar à Secretaria dos Conselhos, através do e-mail 

secretariaconselhos@saopaulofc.net, os seguintes pedidos: a) Em relação ao Item 2 da 

Ordem do Dia: solicitação de alteração da minuta das atas das Reunião Ordinária 

realizadas em 31/01/2022, justificando os motivos, os quais serão analisados pela 

Secretaria dos Conselhos, sendo deferida ou não, comunicando-se ao Conselheiro 

pleiteante. No silêncio da maioria a ata será considerada como aprovada. b) Em relação 

ao Item 4 e 5 da Ordem do Dia: pedidos de esclarecimentos relacionados ao referido tema, 

será encaminhado à Diretoria Executiva, sendo tal resposta enviada para conhecimento 

do Conselheiro(a) solicitante até as 17:00hs do dia 24 de março de 2022. Os pedidos 

de esclarecimentos deverão ser objetivos, sucintos e abordar exclusivamente o tema em 

pauta. Pedidos de esclarecimentos que não tratarem do item em discussão serão 

desconsiderados. c) Para o uso da palavra através da plataforma de videoconferência 

Zoom, o Conselheiro deverá inscrever-se até às 17h do dia 24 de março de 2022, bem 

como, formular questão de ordem ou apartes, durante a reunião através do chat da 

plataforma. DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO RELATIVA AO ITEM 4 DA ORDEM DO DIA 

1. No dia 24 de março de 2022, a partir das 22:00hs até às 17:00hs do dia 25 de março 

de 2022, todos os Membros do Conselho Deliberativo receberão por E-mail e por SMS o 

link e poderão votar, através do novo sistema de votação aberta eletrônica do São Paulo 

Futebol Clube, “Sistema de Votação aberta Online”. No Link, seguir as instruções, 

inserindo a senha que será enviada e os quatro primeiros dígitos do seu CPF. 2. O 

resultado da votação será encaminhado eletronicamente aos Conselheiro(as) através de 

e-mail. São Paulo, 16 de março de 2022 OLTEN AYRES DE ABREU JUNIOR 

Presidente. Retomando a palavra o Presidente Olten comunica que o jogo contra o 

Corinthians, será no domingo no Morumbi, solicita que as manifestações pelos ingressos 

sejam feitas pelos canais de comunicação da Secretaria dos Conselhos e informa que 

todos que se manifestarem, receberão seus ingressos em tempo hábil, após o aviso o 

Presidente Olten passa a palavra ao Sergio Pimenta para a apresentação do Balanço 

[Anexo III – apresentação em Power Point – Parte integrante desta ata]. Retomando 

a palavra o Presidente Olten chama o Conselheiro Adilson. Com a palavra o Conselheiro 

Adilson, Boa noite a todos, quero cumprimentar o Presidente do Conselho Deliberativo 
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Olten Ayres de Abreu Júnior, quero cumprimentar toda a mesa do Conselho, 

cumprimentar o Presidente do Clube Julio Casares, cumprimentar todos os conselheiros 

e conselheiras. Eu estou aqui em Porto Alegre a trabalho por isso eu não pude comparecer 

pessoalmente na reunião, como nós temos muitos Conselheiros novos eu vou me 

apresentar, eu sou do Conselho de Administração, sou Conselheiro Vitalício e faço parte 

da câmara setorial financeira e eu participo ativamente junto com Sérgio nessa parte do 

alongamento da dívida, essa parte bancária. Eu acho importante eu fazer algumas 

ponderações, eu acho que esse ano de 2021 foi um ano de reorganização, foi um ano 

profundamente difícil, além da pandemia que todos conhecem sabe das dificuldades que 

nós enfrentamos no futebol, nós também tivemos um problema de mudança de gestão,

onde nós tínhamos uma concentração de dívidas no curto prazo e essa dívida consumia 

praticamente todas as garantias que o São Paulo tinha para poder alongar a dívida. Eu 

vou pedir para o Sérgio Pimenta apresentar um quadro que eu acho que é interessante 

para que vocês conheçam um pouco do trabalho financeiro que foi desenvolvido para que 

a gente pudesse ter um fôlego e pudesse organizar as Finanças do São Paulo. Esse 

quadro é muito importante porque vocês conseguem enxergar como é que estavam as 

dívidas. O Conselheiro Adilson, explica os valores exibidos no quadro com os valores das 

dívidas de cada ano. Então nós tínhamos uma dívida de 82% concentrada, essa dívida é 

só dívida bancária nós não estamos falando com promissos porque nós temos diversos 

compromissos desde FIFA que nos obrigavam apagar algumas compras de jogadores que 

nós não havíamos pago, diversos acordos porque isso poderia prejudicar a gestão em 

virtude de penalidades que poderiam ser aplicada no clube diga-se de passagem o 

Cruzeiro não cumpriu com a FIFA e perdeu pontos no campeonato e tudo isso poderia 

acontecer conosco caso a gente não buscasse uma solução então considerando que as 

garantias estavam todas comprometidas quer dizer foi um trabalho muito grande e eu 

quero aqui elogiar o Sérgio Pimenta pela dedicação pelo comprometimento, quero elogiar 

aqui o Julio Casares pela credibilidade pelo trabalho que foi feito para que a gente pudesse 

renegociar e buscar novas alternativas para esse alongamento de dívida. Prosseguindo o 

Conselheiro Adilson, apresentou prazos e valores todos de acordo com o quadro mostrado 

na tela [Anexo IV – parte integrante desta ata] Após toda a apresentação do Conselheiro 

Adilson o mesmo se coloca à disposição para esclarecer toda e qualquer dúvida, dizendo: 
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“E como sempre eu gostaria também de deixar um recado que as coisas do São Paulo 

estão muito transparentes, área financeira qualquer dúvida, qualquer pergunta, não tenho 

nenhum constrangimento pelo contrário, ligue para o Sérgio, ligue para mim, estamos à 

disposição sempre para tirar qualquer dúvida que haja necessidade a esclarecer. Muito 

obrigado, abraços a todos! Retomando a palavra o Presidente Olten chama o próximo 

orador inscrito o Conselheiro Dorival Decoussau. Boa noite, saúdo a mesa do Conselho, 

os dois presidentes aqui presentes, conselheiras e conselheiros aqui do São Paulo. O 

Conselheiro Dorival comunica que a convite dos dois presidentes e também através de 

informativo enviado pelo WhatsApp do Conselho pode comparecer a uma reunião com os 

representantes financeiros que apresentaram e explicaram sobre os números 

relacionados ao Balanço. Disse que entender como o clube chegou aos valores 

apresentados é muito importante e apesar de muito difícil. Agradeceu aos dois presidentes 

pela iniciativa, já que essa foi a primeira vez que foram feitas, pediu que repitam isso 

sempre que possível principalmente para que os conselheiros mais novos venham assistir 

e se tenham dúvidas, possam discutir. Concordando ou discordando, pediu que votem a 

favor ou votem contra é disto que nós vivemos do debate, da discussão de ideias, de 

sugestões e assim que nós como Conselheiros devemos atuar, este é o fórum. Eles viram 

só o que aconteceu com a família e com a pessoa do Presidente Olten em relação as 

notícias divulgadas sobre golpe coisas assim e outras coisas mais que foram divulgadas. 

Eu estou muito à vontade para falar porque os conselheiros mais velhos vão entender, 

não se consegue mudar uma situação do São Paulo ou de qualquer clube do Brasil e do 

mundo em curto espaço de tempo tem que haver um programa prolongado, mais 

detalhado, bastante discutido e tem que haver uma continuidade de gestão. Eu por 

exemplo já fui por três mandatos diretor pleno no São Paulo e não tive a felicidade de ver 

que o meu sucessor continuou pelo menos algumas das coisas que fiz, sem entrar no 

mérito, se eram corretas ou se eram erradas a descontinuidade de gestão mesmo que o 

sucessor seja do mesmo lado político do que do atual presidente, sempre ao lado pessoal 

e essa coisa atrapalha para mim e acho que foi o principal motivo pelo qual eu sim, pleiteei 

a reeleição neste sentido, agora reeleição quer dizer vamos votar o conselho pode aqui 

colocar sua posição não aprova? Troca-se o presidente, mas o principal de tudo é que a 

gente que ele é um apelo que eu faço a todos os senhores para que tenhamos muitas 
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responsabilidades naquilo que a gente faz porque vai depender da gente a continuidade 

de gestão das coisas boas e das coisas ruins vamos apontar as coisas ruins, vamos 

procurar modificá-las, discuti-las e eventualmente apoiar as coisas que devem continuar 

na seção constante é apenas esse o meu pronunciamento aqui ressalto o alongamento 

da dívida, ressalto que nós não teríamos prejuízo, não teríamos o presente Julio enfatizou 

isso e houve discussões disso, políticas durante esse ano de 2021 nós poderíamos ter 

vendido os jogadores se apresentar um resultado zero a zero aqui e os nossos melhores 

valores não estariam jogando. Senhores nós somos um time de futebol, o São Paulo 

Futebol Clube é um time de futebol que tem o estádio que tem uma torcida que tem um 

clube social que tem todas essas coisas que o tornaram um dos maiores clubes do mundo 

acreditem no que estou dizendo eu fui diretor de Marketing, viajei o mundo inteiro aqueles 

que estavam comigo naquela época se lembram e eu trago a vocês um depoimento que 

temos ainda portas abertas em todos os clubes do mundo, temos de lutar para continuar 

mantendo isso discutir os números aprovar, votar,  tudo é válido como disse o Adilson 

transparência quem quiser ver tiver dúvida bem aqui olha ninguém todos os números vão 

ser mostrados e o porquê das coisas acontecem dessa forma nós vamos progredir, 

agradeço e obrigado! Retomando a palavra o Presidente Olten passa a palavra para 

o Conselheiro Jaime Franco. Boa noite a todas e a todos! Eu me inscrevi novamente 

apesar de ter tomado anteriormente uma decisão de que eu iria me afastar um pouco de 

pronunciamento nas reuniões do Conselho e porquê? Chegaram os meus ouvidos 

algumas insinuações de que eu estava querendo aparecer e, portanto, estava falando em 

todas as reuniões eu queria dizer que na minha idade não se vive para impressionar 

ninguém se vive para ser feliz e essa noite começou para mim com muita felicidade linda 

homenagem ao Julião, ouvimos as Pílulas de sempre do D'Angelo e também conseguimos 

com uma vitória maravilhosa essa semana levar a semifinal para o Morumbi que era um 

desejo e como tal vai ser muito importante para nós. Acho que eu queria cumprimentar 

também todos os envolvidos e queria chamar eu vou me permitir comum dos mais antigos 

sócios novamente dar um puxão de orelha nas minhas companheiras e nos meus 

companheiros do Conselho e explico! Antigamente e não é muito tempo atrás, até 3 anos 

atrás quem quisesse tomar conhecimento do balanço e da demonstração de resultados 

eram obrigados a vir aqui ao São Paulo até cinco dias antes da sessão que discutiria, 
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podia apenas consultar não podia tirar cópias não podia fotografar, tinha que se informar, 

posteriormente já na atual administração tanto a peça orçamentária, quanto o Balanço que 

são talvez as duas peças principais para serem amplamente discutidas pelas conselheiras 

e pelos conselheiros num segundo momento esse material passou a ser disponibilizado 

aos conselheiros até que finalmente neste ano além de ser disponibilizada na sua íntegra 

no link de todos os conselheiros, foram convidados para comparecer, ouvir da área 

financeira as explicações para a correta compreensão de uma coisa bastante complexa 

como é a demonstração total de resultados eu digo que o primeiro modelo até o atual, 

jamais dos 260 conselheiros nós chegamos a cinco Conselheiros e nenhuma das três 

alternativas e vieram ou que manifestaram se aprofundaram para entender tanto o 

orçamento quanto o balanço e demonstração de resultados. Dito isso, eu fico muito feliz 

com o pronunciamento também do amigo Dorival quando ele chama atenção para 

importância dos conselheiros participarem não precisam concordar mas é importante 

participar naquilo que decida conforme a sua consciência voltando ao principal que é o 

tema principal desta noite, que é a discussão e votação do balanço e demonstração de 

resultados eu quero cumprimentar novamente o Sérgio Pimenta meu amigo profissional 

de qualidade, o Adilson e todos os envolvidos que se as demonstrações de anos 

anteriores foram muito claras a deste ano foi impecável. Claríssima! Como embora 

profunda muitos números difíceis de assimilar todos eles eu me permiti destacar três ou 

quatro pontos principais primeiro a receita de futebol, aumentou em 34%. Mas as 

despesas com o futebol, aumentaram 24%. Em anos anteriores, todas as vezes que havia 

um acréscimo na receita, automaticamente se gastava mais e muito mais nas despesas. 

Terceiro ponto com toda essa alteração e a transformação do endividamento de curto 

prazo de 82% da dívida total no curto prazo para 39% em fevereiro de 2022 com tudo isso 

as despesas financeiras do ano caíram em 35% e mais aonde desejo acrescentar é que 

as contas a receber aumentaram 58% de forma que com tudo isso nós tivemos um 

prejuízo no exercício da ordem 106 milhões de reais, mas é uma evolução já com relação 

ao ano passado e com relação a anos anteriores. Este Balanço é o balanço ideal que 

todos estamos felizes? Não. É aquilo que foi possível fazer e concluo a minha intervenção 

dizendo o seguinte até alguns anos atrás também não era importante a receita com 

premiações, de alguns anos para cá as receitas com premiações seja Libertadores, seja 
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no brasileiro, seja na Copa do Brasil, seja na sul-americana, seja no Paulista passam a 

ser extremamente relevantes daí a importância de montar-se equipes competitivas em 

condições de buscar títulos eu termino essa minha intervenção cumprimentando a todos 

os envolvidos dizendo que transparência é uma peça, é algo da maior importância ela está 

sendo promovida na sua totalidade em algumas áreas, em outras ainda pecamos um 

pouco, é melhor e é ideal que o compliance tão bem introduzido neste ano começando 

desenvolver uma cultura entre todos nós vai nos levar uma transparência e participação 

cada vez maior concluo meus amigos convidando as conselheiras e os conselheiros a 

participarem mais ativamente dando a sua opinião. Muito obrigado e parabéns a todos os 

envolvidos. Retomando a palavra o Presidente Olten comunica que o Conselheiro Neto 

precisa se retirar e pede caso ninguém se oponha que ele seja o próximo a falar. Ninguém 

se opôs, com a palavra o Conselheiro José da Costa Muniz Netto. Boa noite Presidente 

da mesa, boa noite Júlio, boa noite conselheiras e conselheiros. Agradeço a antecipação 

da minha fala, tenho um outro compromisso do clube que o pessoal está me aguardando 

mas eu não gostaria de sair daqui sem passar minha mensagem para vocês, a minha 

mensagem ela vai um pouco depois de considerar tudo que esse time vem fazendo para 

colocar o São Paulo de volta no lugar que ele tem que estar e um pouco também da minha 

experiência no mundo corporativo de saber o quanto é difícil você reverter uma situação 

adversa um cenário adverso com muitas situações incontroláveis então é claro que a 

gente tem um plano, eu tenho certeza que todos que estão aqui, lideradas pelo Julio, pelos 

diretores envolvidos tem um plano de colocar o São Paulo vencedor e eu tenho certeza 

também que aqueles que discordam eu quero ter certeza disso e querem que o São Paulo 

realmente seja e volte a ser vencedor. Então a mensagem depois de avaliar todo esse 

trabalho todo esse processo de reconstrução eu não vou ficar sendo repetitivo aqui mas 

vale a pena lembrar que essa gestão assumiu o clube no meio de uma pandemia com 

cenários macro e microeconômicos totalmente contrários porque você começa com 

câmbio de quase 6, hoje nós estamos com câmbio menos de 5, taxa de juros e inflação 

aumentando, cenários externos que influenciam na economia do país e reflete em toda e 

qualquer instituição, e agora nós estamos no meio de uma guerra. Mas falando em guerra, 

eu acho que a gente tem uma missão aqui como Conselheiros, vou reforçar as opiniões 

contrárias elas fazem uma instituição crescer mas a nossa missão é que a gente consiga 
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ter dentro do São Paulo um único objetivo que é fazer o São Paulo ser vencedor e dá para 

a gente fazer isso é possível a gente conseguir fazer os planos se concretizarem mesmo 

num cenário tão adverso e mesmo tendo opiniões diferentes que a gente precisa é de um 

pouco mais de tempo porque eu repito menos de um ano e meio, é impossível você 

colocar tudo no eixo um negócio do tamanho que o São Paulo. O São Paulo é maior do 

que o que a gente imagina, São Paulo é gigante não só porque tem uma camisa vencedora 

mas porque é uma instituição que precisa ser recuperada e a gente já consegue enxergar 

uma evolução dentro dessa recuperação, então a gente vê receitas crescendo, a gente 

ver o endividamento migrando do curto pro médio e pro longo prazo, isso é positivo sobre 

aspecto financeiro a gente vê a retomada do público, e a retomada do público é 

consequência de um time que está se tornando competitivo a gente sabe que ainda tem 

muitos degraus para subir porque o São Paulo é muito maior do que isso mas a gente 

sabe também e os ajustes precisam ser feitos ao longo do tempo, precisam ser feitos à 

medida que os erros vão aparecendo e o erro é permitido porque não tem ninguém perfeito 

aqui, então a gente vê o esforço das correções dessas essas ações, desses erros e eu 

gostaria de pessoalmente eu sou um conselheiro novo, mas mesmo sendo conselheiro 

novo eu acompanho o São Paulo de muito tempo, eu acompanho as Finanças do São 

Paulo, acompanho os resultados esportivos. Eu Sou torcedor da arquibancada então é 

mesmo sendo novo no meu mandato eu quero demonstrar aqui o meu apoio quero me 

colocar à disposição para contribuir, eu gostaria que a gente tivesse um pouco de paz e 

se a gente tiver paz as pessoas que tomam decisão não vão se distrair para resolver 

problemas que não são problemas principais que tem que ser resolvidos e quando a gente 

briga aqui dentro quem ganha é o nosso concorrente então é um depoimento que eu faço 

o coração mas eu sei que dentro dessa emoção tem muito número tem muito processo 

tem muita governança mas que eu sei que a gente tem gente capacitada aqui dentro, que 

concorde ou não com o que tá acontecendo para contribuir, então com isso encerro a 

minha fala e desejo realmente que a gente possa ser um time cada vez mais competitivo 

estamos aí na briga pelo título e que venham as conquistas muito pé no chão e que a 

gente acerte os números porque o São Paulo eu tenho certeza que vai sair dessa! Muito 

obrigado e obrigado pelo tempo antecipado na minha fala. Retomando a palavra o 

Presidente Olten agradece. Obrigado parabéns pela mensagem. O Presidente comunica 
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que os Conselheiros Fabio Mariz; Daurio Speranzini e Carlos Caboclo abriram mão das 

suas inscrições e consequentemente a palavra será dada ao Conselheiro Marcelo 

Marcucci Portugal Gouvea. Prezado Presidente, Prezadas Conselheiras, Prezados 

Conselheiros. Primeiro eu quero lamentar o episódio que aconteceu no início da reunião, 

que demonstra esta transparência parcial, a transparência quando convêm, que é 

contrário ao discurso da gestão que fala que tudo é transparente, se tudo é transparente 

então o voto divergente do Conselheiro Fiscal poderá ser fornecido. Eu poderia passar 

todo meu tempo regimental, rebatendo os argumentos da diretoria eleita para o péssimo 

resultado financeiro de 2021 demonstrado no Balanço, objeto de votação. Eu poderia falar 

que o orçamento de 2021, que não foi cumprido foi defendido à época de sua aprovação 

pelo atual presidente da diretoria que falou “ipsis litteris”, orçamento proposto 

completamente conservador como deve ser feito. Eu poderia falar do “Ruela”, eu poderia 

falar do William, eu poderia falar do Bruno Rodrigues etc. Mas eu gostaria de me ater a 

falta de respeito a esse Conselho Deliberativo por parte da Diretoria Executiva, todos os 

anos discute-se nesta reunião se o que estamos votando é o que se refletem as contas 

financeiras do SPFC, ou se estamos aprovando ou não a gestão financeira do SPFC. Até 

o parecer do Conselho Fiscal, falou sobre isso. Mas o fato que não há margem para 

discursão alguma é que nos últimos anos, nunca o orçamento que anualmente é por nós 

aprovado, é cumprido pela diretoria executiva. Do que adianta ficarmos em dezembro 

discutindo a peça orçamentária se ela é totalmente ignorada pela gestão? Isso é 

respeitoso com nossos conselheiros? O que falta para percebemos que o buraco está tão 

grande que se continuarmos cavando não conseguiremos sair. Que a dívida chegar um 

bilhão? Quem aqui gasta em sua casa muito mais do que recebe? Quem faz isso ano 

após ano? Por que devemos tolerar isso aqui no São Paulo? Acredito que isso só mudará 

quando vocês não sabem estiverem que ressarcir o São Paulo e não é de A, B ou C com 

seus patrimônios pessoais e aqui estamos falando diante de atos de gestão temerária 

onde gera risco excessivo e responsável patrimônio São Paulo nos termos da lei do profut, 

além da responsabilização com patrimônio pessoal o estatuto do São Paulo determina 

que o orçamento deve ser cumprido admitindo-se uma margem de 5% de diferença nos 

termos do artigo 137 caso assim não seja como não o foi, deve ser instaurado de ofício 

por esse Egrégio Conselho Deliberativo um procedimento para apuração de 
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responsabilidades neste episódio a Diretoria Eleita não cumpriu o estatuto, torço para que 

a mesa do Conselho Deliberativo órgão que deve sempre resguardar as nossas normas 

internas, cumpra o estatuto. E instaure um processo de apuração de responsabilidade sob 

pena de responder solidariamente pelo descumprimento estatutário. E por fim gostaria de 

dar uma declaração de voto, os conselheiros que esse subscrevem e que confirmaram 

sua subscrição mediante e-mail Secretaria desse Egrégio Conselho vem respeitosamente 

à presença de vossa excelência declarar voto contrário ao balanço de 2021 inserido na 

ordem do dia da reunião ordinária de 24/03/2022, tendo em vista que embora elaborado 

em conformidade com as normas contábeis pertinentes sua aprovação pode sugerir 

concordância com déficit do exercício de ampliação da dívida em números muito 

superiores a proposta orçamentária aprovada por esse conselho e em percentual muito 

acima da margem admitida no estatuto social, fatos que foram gerados pela diretoria do 

clube com o bem refletem as notas explicativas e o parecer da auditoria independente que 

o acompanham. Isto posto, requer a transcrição integral do hora declarado na ata da 

reunião em tela com os nomes de seus subscritores. Muito obrigado! [Anexo V – e-

mails recebidos pela secretaria dos conselhos]. Retomando a Palavra o Presidente 

Olten chama o próximo orador, o Conselheiro Sebastião. Boa noite a todos, em nome 

da mesa comprimento “Marcão”, nosso vice-presidente. Boa noite senhoras conselheiras 

e senhores conselheiros e em nome das conselheiras parabenizar pelo mês da mulher e 

nos anos de 90 nós conseguimos eleger a primeira mulher conselheira desse São Paulo 

Futebol Clube, ela era filha do Blota Júnior e sobrinha do Geraldo Blota. Eu vim aqui 

repudiar o que um companheiro nosso falou sobre os Vitalícios, eu não admito que 

ofendam os Vitalícios. Se a pessoa chegou aqui novo primeiro ano já fala assim eu fico 

muito preocupado com esse Conselheiro, é o seguinte quem não me conhece eu sou 

sócio do São Paulo desde agosto de 1954, sou número 81 se vocês lembrarem bem, foi 

a data que o Getúlio se suicidou. Dizem que transparência naquela época é muito difícil 

eu fui em 1976 na sede do São Paulo na Avenida Ipiranga pedir o estatuto sabe que me 

disseram aqui está o estatuto, o Senhor vai naquela sala, leia, mas não pode levar cópia 

era assim o São Paulo. O Conselheiro relatou todas as dificuldades que existiam 

antigamente, fossem para conseguir informações sobre sócios, eleições, datas e contatos. 

Contou a todos sobre a eleição marcada para uma segunda feira na qual ele com alguns 



 

São Paulo Futebol Clube 

 
 

18 
 

apoiadores reuniu duas mil pessoas para votar. O São Paulo uma semana antes foi 

campeão 77 e 78 campeonato e perdemos por 5% da votação quem fez apuração foi o 

pai do Olten. Meses depois Marcelo Martines, falecido Marcelo Martines que era nosso 

diretor social disse que eles perderam a eleição, por não terem pedido a recontagem de 

votos. Eu não entendi o que que ele quis dizer naquela época, mas era muito fechado o 

São Paulo. Então eu repudio mais uma coisa, eu vou falar para vocês esses companheiros 

que não me conhecem e esse que falou mal dos Vitalícios eu fui Presidente Conselho 

Fiscal de 98 a 2000 na minha época o orçamento era aprovado em fevereiro no ano que 

já estava em curso eu modifiquei porque quando ia aprovar o orçamento já tinha passado 

dois meses então troquei e passou a ser em novembro daquele mesmo ano, para poder 

está dentro de exercício completo. Fiquei 4 anos e meio na base, junto com o Cunha junto 

com o Marcão e junto com o Canassa e tá ai o resultado hoje do nosso São Paulo Futebol 

Clube dessa parte que nós ajudamos a participar. Muito obrigado para todos e uma boa 

noite! Retomando a palavra o Presidente Olten agradece e chama o próximo orador. 

Conselheiro Donizetti (Dedé). Boa noite Olten Presidente do Conselho, estendo o 

cumprimento à mesa. Boa noite Presidente Julio. Boa noite caros amigos conselheiros 

são-paulinos. Eu vim aqui para falar um pouco da social mas antes não podia continuar 

sem falar da fala do nosso Presidente, que foi uma fala muito positiva para nós que somos 

são-paulinos que transmitiu uma alegria, uma vontade muito grande de endireitar o São 

Paulo eu sei do sacrifício, sei do que o Julio pegou aqui, infelizmente, da gestão passada 

e o sei o quanto ele tá batalhando para tentar melhorar tudo isso daí. E a gente vê muitas 

melhoras no seu posicionamento e na sua gestão. E aqui vou falar um pouco da social, 

que para mim é um prazer falar social. Primeiro Júlio tem me dado a liberdade de trabalho 

dentro do nosso Clube pegamos um clube como todos já falaram aqui depois de uma 

pandemia, com uma dívida, com a previsão de déficit para dezembro de quase 12.300 

milhões de reais negativo, era para gente ter terminado de dezembro porque  o clube ficou 

fechado, o Belmonte fez grandes reformas, não esperando que o clube fecharia, a gente 

esperava que continuariam tudo normal como não tinha como entrar dinheiro, ficou tudo 

negativo. Pegamos o clube com 4.300 associados, e hoje estamos com mais de 6 mil 

associados, uma renda de 227.000 por mês e quase chegando à 800 mil reais por mês. 

Então quer dizer o clube cresceu, o clube tem vida, o clube hoje tá bem frequentado todos 
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os nossos diretores aqui estão de parabéns todos sem exceção, todas as modalidades 

estavam até pouco tempo atrás com fila de espera graças a Deus, sanamos 90%. Estamos 

melhorando a catraca para a gente coibir um pouco a entrada de pessoas não sócias no 

clube, que é difícil! Já falaram aqui da grandeza do São Paulo, da sua extensão e do 

número de portarias, mas eu fico muito feliz Julio, de ver você com essa fala, com essa 

alegria e sabemos o que você pegou. E se você que tá na testa tem essa alegria, essa 

vontade que o são Paulo seja um novo vencedor, de novo, nós então que estamos aqui 

atrás de você sentimos a alma lavada. Só vitória aqui contra o São Bernardo de 4x1 foi 

alegria muito grande para gente Júlio. Belmonte vocês que tomam conta do futebol, isso 

que são paulino quer ver. São Paulo ganhando, São Paulo vitorioso, o clube é importante, 

mas tudo que gira em torno do São Paulo, gira em torno do futebol. O futebol estando 

bem, o clube também estará bem. Tanto é que, fomos Campeão Paulista após 16 anos e 

o Júlio conseguiu aumentar em 400% a nossa receita de Marketing. E eu tinha certeza no 

começo quando eu resolvi apoiar o Júlio que ele ia aumentar a nossa receita, com certeza 

ele é um profissional experiente da área e já tinha feito isso quando foi presidente de 

marketing e eu não tinha a menor dúvida que o meu caminho e o caminho de quem me 

segue era com Júlio Casares. E também o mesma coisa que eu falo é do Olten que 

manteve um nível no Conselho, eu sou Conselheiro Vitalício há quase 30 anos ou mais e 

o nível do Conselho está voltando a ser o nível que eu peguei aqui no começo! Parabéns 

Olten pela sua excelente gestão. Então fico muito feliz, parabéns Júlio, parabéns a todos 

os nossos diretores e conselheiros abnegados lá do clube. Beijo e salve o tricolor paulista. 

Retomando a palavra o Presidente Olten passa a palavra ao Conselheiro Vinícius 

Medeiros. Boa noite Presidente Olten! Boa noite membros da mesa, senhores 

conselheiros e conselheiras. Para mim uma grande emoção falar a primeira vez, sou 

Conselheiro novo, apesar de atuante há 18 anos no São Paulo, mas fui eleito na última 

assembleia geral como Conselheiro. Já fui Presidente do Conselho Fiscal, mas agora 

posso me pronunciar, antigamente eu só podia assistir. Então é um privilégio, uma honra 

poder falar para todos os senhores e senhoras, eu queria dizer que participar ativamente 

na parte administrativa e financeira, sou do Conselho de Administração, eleito por boa 

parte dos Senhores e Senhoras e eu vejo a força que o Júlio tem de ir em frente, tentando 

melhorar essa dívida, melhorar essa gestão e eu sou testemunha ocular e atuante de que 
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está sendo bem feito, eu tenho uma empresa eu faço gestão eu sei o quanto é difícil, como 

disse o Netto, fazer com que uma dívida desse tamanho possa ser melhorada, alongada, 

sem a menor garantia para dar porque todas as garantias estavam tomadas. E fica muito 

difícil de conseguir uma mobilidade em cima da situação que estava. Então acho muito 

muito simples muito fácil a gente olhar somente o copo meio vazio eu tenho tendência a 

ser pessimista nas previsões mas sempre olhar o corpo meio cheio. Então eu acho que 

tem que olhar para frente, ver que a gestão está tentando o máximo, está conseguindo 

como todos os números que vimos agora a pouco, tá sendo bem feita a gente conseguiu 

alugar uma dívida completamente sem garantia se virando, o Serginho junto para Adilson. 

Parabéns ao Serginho, aliás! Eu acompanho de perto também e eu acho que está sendo 

excelente essa gestão na parte administrativa e financeira. O futebol obviamente tá 

ficando visível e a longo prazo, nós não temos dinheiro como o Júlio disse o que torna 

muito difícil a gente ter um time bom senão tem dinheiro para contratar. Então as coisas 

tem que ser feitas em conjunto você tem que fazer uma gestão bem feita, vão entrar 

Patrocínios, como estão entrando. Parabéns Presidente Julio, 180 milhões logo de cara e 

isso é excelente pro São Paulo. Vamos todos nos unir, somos todos São Paulinos. Por 

um São Paulo melhor, vamos deixar um pouquinho de paz para o clube senão vai ficar 

bem difícil. Eu sei que tá sendo bem feito, eu sou testemunha ocular. Quem me conhece 

sabe que eu olho e eu sou chato nisso, quero agradecer a todos do Futebol, pelo trabalho 

que não é fácil. Estamos indo muito bem o caminho é esse, não vai ser rápido, não vai ser 

três anos, essa gestão será seguida por outras que continuará fazendo o trabalho. Nós 

estamos nos saindo muito bem. Parabéns a todos e obrigada pela oportunidade. 

Retomando a palavra o Presidente Olten anuncia o último inscrito da noite o 

Conselheiro Douglas Alvarenga. Cumprimentando a todos os presentes, o Conselheiro 

Douglas inicia sua fala. Disse que tinha muita saudade desta casa, que ficou alguns anos 

longe e que no entendimento dos associados ele não deveria retornar à esta casa! Disse 

que participar novamente do Conselho lhe traz muitas alegrias, que compartilhar das 

coisas do SPFC. Que sempre fica emocionado em encontrar o sempre Presidente Dr. 

Eduardo Mesquita Pimenta, entre outros Conselheiros. Antes de falar sobre o Balanço 

propriamente dito é certamente apenas uma peça, um dos motivos que nos traz aqui. Que 

o motivo maior que nos traz aqui é o São Paulo Futebol Clube. Financeiro? Lógico, temos 
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que tomar cuidado! Temos que ter uma gestão, temos que ter o nosso Compliance 

olhando de forma muito serena, com muito cuidado, para que erros, não venhamos a 

cometer e aí, quando nós falamos de São Paulo Futebol Clube eu quero falar primeiro em 

nome de todos os diretores, conselheiros que aqui estão falar de você Dedé, pelo seguinte 

porque nós todos aqui traçamos metas, nós fazemos projetos. Belmonte fez projetos 

fantásticos para que déssemos sequência em 2020/2021. Fomos surpreendidos com a 

Pandemia e agora com esta guerra, ficando assim muito difícil para o mundo corporativo. 

Negócio muito difícil, muito complexo o mundo empresarial, corporativo, os grandes 

investidores não sabem mais onde investir. Todos com certeza buscam objetivo do 

sucesso tanto no futebol como social e na social. Elogiou o trabalho da Conselheira Mara 

Casares, do diretor social Dedé. Elogiou a quantidade atual de opções para as refeições 

no clube, incluindo lazer, segurança e alimentação saudável. Falou sobre a boa gestão, 

pediu que houvesse ajuda daqueles que tem pensamentos diferentes, todos sem 

exceções, aqui não existe oposição e situação existe Conselheiros do São Paulo e com 

certeza, com responsabilidade vai dizer eu aprovo esse balanço. Muito obrigado! 

Retomando a palavra o Presidente Olten agradeceu e prosseguiu, informando que a 

votação terá início hoje meia-noite e ocorrerá até amanhã às 20 horas através do nosso 

sistema de votação eletrônica Tafner. Boa noite e esperamos que domingo nós estejamos 

reunidos comemorando mais uma vitória do São Paulo Futebol Clube! Reunião Encerrada. 

São Paulo, 24 de março de 2022. 
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Conclusão do “Sistema de Votação aberta Online” Conhecimento, discussão e votação 

do Relatório da Presidência, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do 

SPFC, referentes ao exercício findo, peças essas que, acompanhadas dos Pareceres da 

Auditoria Independente, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, estarão à 

disposição para exame nos 05 (cinco) dias úteis anteriores à realização da sessão. 5. 

Tomada de conhecimento do Relatório do Conselho Fiscal, apuração com maioria dos 

votos conforme relatório e extrato anexo. 
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