Santos Futebol Clube
Presidência
7ª ata do Comitê de Gestão do triênio 2021-2023
Santos, 01 de fevereiro de 2021
Publicada nos termos do Artigo 30 do Regimento Interno do Comitê de Gestão.
Original de posse do Conselho Deliberativo.

No dia 01 de fevereiro 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)Fluxo de caixa
O tópico contou com a participação do funcionário Rubens Pereira. O presidente apresentou
análise do descompasso mensal operacional entre receitas e despesas recorrentes. O principal
centro de custo com possibilidade de redução significativa é o do futebol. Para atingir esse
objetivo, a gestão continuará buscando acordos com atletas que não estão atuando com
frequência.
2)Transfer Ban
A única punição que proíbe o clube de contratar atletas neste momento é referente à vinda de
Soteldo do Huachipato. Walter Schalka segue conversando com o clube chileno e o
empresário do atleta em busca de solução.
3)Doyen
O caso está pendente de uma liminar do novo pedido de bloqueio total das nossas receitas,
feito pela Doyen. Há cerca de ... bloqueados referentes a receitas de TV dos campeonatos
Brasileiro, de 2020, e Paulista, de 2021, que deveriam ter entrado no clube em janeiro deste
ano.
4) Reestruturação da área de marketing
O Comitê de Gestão aprovou as demissões de Melissa Maffei, Alberto Souza, Claudio
Alberto Santos, Fabiana Eisser e Myriã Pedron. Com essa decisão, o departamento de
marketing realizou uma redução de mais de 20% do custo mensal com salários.
5) Procedimentos administrativos
José Carlos de Oliveira apresentou os pareceres do departamento jurídico para nove
procedimentos administrativos internos no clube.

Rua Princesa Isabel, s/nº - CEP 11075-500 / PABX 013-3257.4000 / FAX 013-3251.7601 – SANTOS/SP – BRASIL
CNPJ n° 058.196.684/0001-29 | Site: www.santosfc.com.br | e-mail: presidencia@santosfc.com.br

Santos Futebol Clube
Presidência
O Comitê de Gestão aprovou os pareceres para o arquivamento dos sete casos seguintes: PA
DIS-DJ nº 01-2020, PA DIS-DJ nº 03-2020, PA DIS-DJ nº 04-2020, PA DIS-DJ nº 06-2020,
PA DIS-DJ nº 07-2020, PA DIS-DJ nº 08-2020 e PA DIS-DJ nº 09-2020.
O Comitê de Gestão ainda solicitou o retorno ao departamento jurídico para maiores
esclarecimentos dos casos PA DIS-DJ nº 02-2020 e PA DIS-DJ nº 05-2020.
6) Contratações
O Comitê de Gestão aprovou as contratações de Alexandre Librandi, para a área de
patrimônio, e Pricila Nigro, para gerente do departamento jurídico. Ambos os profissionais
foram contratados com base em análise do currículo e de entrevistas com o presidente Andres
Rueda e outros membros do CG para comparação com outros candidatos. O membro do CG
Rafael Leal discordou da maneira como as contratações foram feitas, argumentando pela
realização de processos seletivos abertos e públicos para todas as vagas.
7) Futebol feminino
O Comitê de Gestão aprovou a contratação de Byanca Beatriz De Araujo, Bruna Santos
Nhaia, Julia Daltoé Lordes, Camila Martins Aguiar, Karen Aline Pelicari e Ana Lucia
Nascimento Dos Santos. Com essas contratações e a renovação de Ketlen Wiggers, a equipe
feminina conta com 28 atletas para a temporada 2021.
8) Carta dos 4 grandes paulistas à Rede Globo
O Comitê de Gestão aprovou documento a ser enviado pelos 4 grandes clubes paulistas à
Rede Globo, em resposta a carta da emissora sobre os direitos de transmissão.
9) Negociações do futebol masculino
O Comitê de Gestão aprovou as seguintes transações:
a)Empréstimo do atleta Matheus Purcelo Blecha de Moraes ao Maringá FC;
b)Empréstimo do atleta Rwan Philipe Rodrigues Sousa da Cruz, vinculado ao Flamengo de
Guarulhos, até o final de 2021;
c)Contratação do atleta Victor Cristiano Braga, que estava livre e terá 100% dos direitos para
o clube;
d)Prorrogação do contrato profissional do atleta do Sub-20 do Santos David Rodrigues
Apolinário:
e)Contratação do atleta Kaio Henrique de Castro Moura, para o sub-20.
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Os atletas indicados nos itens b), c), d) e e) só poderão atuar oficialmente pelo Santos com o
fim do Transfer Ban. Até lá, todos serão incorporados às categorias de base, de acordo com
suas idades. O Departamento de Futebol argumentou pela necessidade de tais contratações,
mesmo sem registro para competições oficiais, para não prejudicar a captação de novos
talentos. O valor mensal pago a esses atletas somados será de ...
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