3ª ata do Comitê de Gestão do triênio 2021-2023
Santos, 9 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 9 de janeiro de 2021, o Comitê de Gestão do Santos Futebol Clube se reuniu de
modo virtual, por meio do aplicativo Zoom. Estiveram presentes todos os membros do
grupo. São eles: Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, José Berenguer,
José Renato Quaresma, Rafael Leal, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter
Schalka.
1.Fluxo de Caixa
Rueda informou que o clube conseguiu pagar na sexta-feira (08/01) apenas salários .....
Após a primeira semana de trabalho, já temos um esboço do fluxo de caixa, com
separação das receitas recorrentes e extraordinárias. Há uma necessidade de reduzir
despesas, mas o presidente acredita que conseguiremos ficar equilibrados em janeiro com
as vendas de Lucas Veríssimo e Diego Pituca.
Walter Schalka argumentou que o orçamento apresenta diversos problemas, pois os
números de receita e despesa não estão nem perto de bater com a realidade. O Comitê de
Gestão concordou com a necessidade de se preparar um plano de comunicação para
mostrar a situação e conscientizar conselheiros, sócios e torcedores. Além dos problemas
financeiros, ficou decidido que o clube precisará expor também um plano de recuperação
para os próximos meses.
2-Transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica
O presidente informou que o Benfica fez novas exigências depois de o contrato ser
assinado por nós. Inicialmente argumentaram sobre a dificuldade para inscrever o atleta
após a Copa Libertadores, agora dizem que há risco de lesão. Ao final, chegou-se ao
acordo de que o Benfica pagará a primeira parcela 5 dias após o registro do atleta em
Portugal.
3. Impostos atrasados
... Seguiremos com o advogado Luís Cury e José Carlos terá, na segunda (11/01), reuniões
na Procuradoria e depois na Receita Federal. Alguns impostos estão retidos desde agosto
de 2019. Precisamos manter tudo em dia daqui para frente. Walter Schalka informou da
necessidade de entrarmos em contato com a APFUT para uma nova negociação.
4. Bloqueios
.... Todos concordaram que quebrar os bloqueios deverá ser a prioridade de nosso
departamento jurídico.
5. Jogadores não utilizados
O Comitê de Gestão tem dado continuidade às negociações para reduzir os gastos com
atletas não utilizados. O primeiro acordo foi com Fabian Noguera. Além disso, Quaresma
deseja desenvolver um novo plano salarial para todos os atletas...
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6. Patrocínio
Vitor Sion apresentou uma proposta de patrocínio da empresa Epic Games para a
exposição da marca Fortnite no espaço máster em eventual final da Copa Libertadores ou
em outros dois jogos. Aprovado.
7. Provisão de valores a receber de CSU e Rede Gol
O vice José Carlos de Oliveira sugeriu dar baixa na provisão dos valores a receber da
CSU e da Rede Gol, sugestão que foi aprovada pelo Comitê de Gestão.
8. Transfer Ban
Acordo com Atlético Nacional está encaminhado, mas aguardamos as vendas de
Veríssimo e Pituca para formalizar. ....
9. ...
10. Jogo contra o Boca
Rueda destacou que o Santos FC tomou todas as precauções para a semifinal da Copa
Libertadores da América, visando tanto a proteção da delegação argentina, como a
necessidade de evitar aglomerações no entorno do estádio no contexto da pandemia de
Covid-19. A Polícia Militar isolará o entorno da Vila Belmiro e os bares da região deverão
estar fechados.
11. Demissões
O Comitê de Gestão aprovou as demissões de Edson Pimenta e Guilherme Giudice.

***
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Folha de assinaturas da 3ª ata do Comitê de Gestão do Santos Futebol Clube do triênio
2021-2023, realizada na cidade de Santos, 09 de janeiro de 2021.
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