6ª ata do Comitê de Gestão do triênio 2021-2023
Santos, 25 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 25 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 todos os membros: Andres Rueda, José Carlos Oliveira,
Dagoberto Oliva, José Berenguer, José Renato Quaresma, Rafael Leal, Ricardo
Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka.
1)Nova associação de clubes com contrato com a Turner
A discussão deste tópico contou com a participação do Dr. Pedro Felipe, atual
responsável pelo departamento jurídico do clube. Dr. Pedro .... O objetivo principal da
nova associação é negociar futuros contratos de direitos televisivos.
O Comitê de Gestão deliberou que tem predisposição de colaborar com o grupo, mas
que, atualmente, ainda não dispõe de informações suficientes para a adesão. O Dr.
Pedro Felipe ficou incumbido de continuar com as negociações.
2- Situação financeira
O presidente Andres Rueda detalhou como foram usados os R$25 milhões recebidos
como prêmio pela classificação à final da Conmebol Libertadores. Foram pagos: a folha
de dezembro dos jogadores; todos os direitos de imagem dos atletas que estão atuando;
o prêmio pela classificação às semifinais da Libertadores; FGTS; toda a dívida com o
Profut; 500 mil euros ao Brugges como primeira parcela da contratação de Luan Peres;
primeira parcela da dívida com o Atlético Nacional, referente à contratação de Felipe
Aguilar em 2019; dívida com o Universidade San Martin, referente a um mecanismo de
solidariedade pela contratação de Cueva; algumas parcelas de acordos trabalhistas com
multas mais elevadas, como a do treinador Jesualdo Ferreira; e fornecedores mais
prementes, como seguro saúde da Porto Seguro e a empresa que atende o refeitório da
Vila Belmiro.
Os impostos de dezembro entraram na nova renegociação com a Receita Federal. ...
Walter Schalka e Ricardo Campanário reforçaram a fala de Rueda e argumentaram pela
necessidade de readequar o clube com urgência.

3- Leis de Incentivo fiscal
O Comitê de Gestão aprovou o nome de Ricardo Campanário para ficar à frente do
processo de captação de recursos para o futebol feminino e as categorias de base por
meio de leis de incentivo.
4 – Contratação
José Renato Quaresma apresentou o currículo de Felipe Gil para ocupar o cargo de
gerente das categorias da base. O nome foi aprovado.
5 - Demissão
O Comitê de Gestão aprovou a demissão de Thiago Henrique de Lima.
6 – Relatoria de processos internos
O Comitê de Gestão designou José Carlos de Oliveira como relator dos processos de
Inquérito e Sindicância que estão em aberto no clube.
7 – Interlocução com o Conselho Deliberativo
O Comitê de Gestão aprovou o nome de Dagoberto Oliva como interlocutor do CG com
o CD e o Conselho Fiscal.
8 - Organograma
O Comitê de Gestão aprovou um novo organograma para o clube, a ser encaminhado e
discutida pelo Conselho Deliberativo.
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