2ª ata do Comitê de Gestão do triênio 2021-2023
Santos, 4 de janeiro de 2021
Publicada nos termos do Artigo 30 do Regimento Interno do Comitê de Gestão.
Original de posse do Conselho Deliberativo.

No dia 4 de janeiro de 2021, o Comitê de Gestão do Santos Futebol Clube se reuniu
com alguns membros na Vila Belmiro e outros virtualmente, por meio do aplicativo
Zoom. Estiveram presentes os seguintes membros: Andres Rueda, José Carlos Oliveira,
Dagoberto Oliva, José Berenguer, Rafael Leal, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro
Sion e Walter Schalka. O único ausente foi José Renato Quaresma, em viagem oficial
do clube à Argentina.
1)Lucas Veríssimo: O presidente atualizou os demais membros do Comitê de Gestão
sobre a venda do atleta Lucas Veríssimo, aprovada na reunião anterior. Até as 18h30 de
04/01, o Santos, o jogador e seu empresário já haviam assinado o acordo, faltando
apenas a rubrica do Benfica.
2) Diego Pituca: O Comitê de Gestão aprovou por unanimidade a proposta do Kashima
Antlers pelo atleta Diego Pituca. ....
3) Parcelamento de impostos: O presidente e o vice realizaram em 04/01, na Vila
Belmiro, uma reunião com o advogado Luis Cury.... Ficou decidido por unanimidade
que o vice-presidente, José Carlos de Oliveira, liderará essa questão, ... e buscará uma
reunião com a Receita Federal e o Ministério Público para uma renegociação.
4) Jurídico: Walter Schalka apresentou o novo organograma da área jurídica do clube,
que foi aprovada por todos os presentes. Também foi aprovado pelo CG o desligamento
dos seguintes funcionários do setor: Leandro Matsumota, Mayti Pimenta Justo,
Norberto Domato da Silva, Gabriel Ribeiro Fonseca e Thaís de Almeida Correia.
5) Prioridades de início de mandato: Walter Schalka sugeriu a priorização de cinco
pontos principais nos primeiros 60 dias de mandato: a) apresentação do fluxo de caixa,
separando entre recorrente e extraordinário; b) negociações para derrubar o transfer ban
da FIFA (as pendências são Atlético Nacional, Huachipato/Soteldo, Universidad San
Martin, Cueva/Krasnodar); c) Renovação com Kaio Jorge, com contrato até dezembro
de 2021; d) Redução de todas as despesas do clube .... começar resolvendo os casos
maiores); e) patrocínio máster.
O ponto a) ficou sob responsabilidade de José Carlos e Dagoberto Oliva. O ponto b)
estará aos cuidados de Walter Schalka. O ponto c) será negociado por Schalka e José
Renato Quaresma. O ponto d) será prioridade dos responsáveis de cada área. O ponto e)
é a prioridade de José Berenguer e Ricardo Campanário.
6) Organograma: Dagoberto Oliva apresentou uma nova proposta de organograma.
Dois pontos foram discutidos em mais detalhes: a possibilidade de inserir um quadro

para assessores não remunerados, mas, para isso, precisaremos mudar o Regimento
Interno do CG; e a estrutura do futebol. Como Quaresma estava ausente, Rueda sugeriu
deixar a deliberação do tema para a reunião de 11/1. Dagoberto Oliva reforçou a
proposta, indicando que, caso aprovemos em 11/1, o organograma poderá ser o primeiro
tema a ser analisado pela próxima Comissão do Estatuto do Conselho Deliberativo.
Todos ficaram de acordo com o adiamento da deliberação.
7)Marketing: O Comitê de Gestão aprovou por unanimidade a renovação do executivo
Marcelo Frazão por 90 dias. Ao longo desse período será avaliada a migração do
profissional entre os regimes PJ e CLT e demais ajustes necessários.
Em relação a patrocínios, foi aprovada por unanimidade a renovação da Philco, com
duração de 10 meses, em função da mudança da temporada esportiva devido à
pandemia. O patrocínio será pago em 04 (quatro) parcelas.
Ainda na área de marketing, foi discutida a permanência dos profissionais Alberto
Souza e Melissa Maffei, em contrato de experiência até 08/01/2021.
8) Comunicação: A contratação do jornalista Fábio Maradei foi aprovada por
unanimidade.

(assinaturas na página seguinte)

Folha de assinaturas da 2ª ata do Comitê de Gestão do Santos Futebol Clube do triênio
2021-2023, realizada na cidade de Santos, 04 de janeiro de 2021.

Andrés Enrique Rueda Garcia
Presidente

José Carlos de Oliveira
Vice-presidente

Dagoberto Cipriano de Jesus Oliva

José de Menezes Berenguer Neto

José Renato Quaresma

Rafael Marinho Fernandes Leal

Ricardo de Oliveira Campanário

Vitor Loureiro Sion

Walter Schalka

