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12ª ata do Comitê de Gestão do triênio 2021-2023 

 
Santos, 8 de março de 2021 

 
Publicada nos termos do Artigo 30 do Regimento Interno do Comitê de Gestão.  

Original de posse do Conselho Deliberativo. 
 

 
No dia 8 de março de 2021, às 18h30, o Comitê de Gestão do Santos Futebol Clube se reuniu 
com alguns membros na Vila Belmiro e outros virtualmente, por meio do aplicativo Zoom.  
 
Participantes: Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, José Berenguer, José 
Renato Quaresma, Rafael Leal, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka. 
 
 

PAUTA 
1- Comentários sobre orçamento e Planejamento Estratégico  
2- Empréstimo do atleta Taílson ao Coritiba 
3- Projetos via lei de incentivo 
4- Renovação contratual do atleta Felipe Laurindo 
5- Apresentação sobre os processos do departamento de futebol 

 
 
Item da Pauta: 01                                      Proponente: Andres Rueda 
 
Assunto: Comentários sobre orçamento e Planejamento Estratégico  
 
Comentários:  O presidente relatou um novo bloqueio contra o clube, em um 
processo judicial movido pelo ex-atleta Fabiano. Rueda também atualizou os 
demais membros do Comitê de Gestão sobre as adequações a serem feitas no 
orçamento de 2021 e no planejamento estratégico. As alterações serão feitas com 
base no levantamento sobre o fluxo operacional interno do clube, feito pela 
Comissão de Assuntos Estratégicos.  
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Item da Pauta: 02                                      Proponente: José Renato Quaresma 
 
Assunto: Empréstimo do atleta Taílson ao Coritiba  
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Comentários: José Renato Quaresma esclareceu que o atacante foi liberado pelo 
treinador para ganhar mais tempo em campo em 2021.  
 
 
Votação: 
Andres Rueda     ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
José Carlos Oliveira  ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
Dagoberto Oliva   ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
José Berenguer   ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
José Renato Quaresma  ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
Rafael Leal    ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
Ricardo Campanário  ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
Vitor Loureiro Sion  ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
Walter Schalka   ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
 
Resultado da Votação :   
Aprovado. 
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Item da Pauta: 03                                      Proponente: Ricardo Campanário 
 
Assunto: Projetos via lei de incentivo 
 
Comentários: Ricardo Campanário apresentou três propostas para gerir o projeto 
e a captação. Dagoberto Oliva sugeriu que a empresa escolhida deveria receber 
apenas uma porcentagem do valor captado, sem risco ou custo fixo ao Santos FC. 
Walter Schalka se manifestou de acordo com os argumentos de Dagoberto, 
acrescentando que o gestor do projeto receba apenas sobre o que efetivamente 
captar, sem incluir os valores recebidos por pessoas físicas, por exemplo. Ricardo 
Campanário retornará o caso ao departamento jurídico para nova consulta sobre 
alguns detalhes dos projetos antes da deliberação final do CG.   
 
 
Resultado da Votação :   
Não houve votação sobre o tópico. 
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Item da Pauta: 04                                      Proponente: José Renato Quaresma 
 
Assunto: Renovação contratual do atleta Felipe Laurindo 
 
Comentários: O atleta terá 10% dos seus direitos.  
 
 
Votação: 
Andres Rueda     ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
José Carlos Oliveira  ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
Dagoberto Oliva   ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
José Berenguer   ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
José Renato Quaresma  ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
Rafael Leal    (   )sim    (  )não ( X ) abstenção 
Ricardo Campanário  ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
Vitor Loureiro Sion  ( X )sim    (   )não (  ) abstenção 
Walter Schalka   (  )sim    (   )não ( X ) abstenção 
 
Resultado da Votação :   
Aprovado. 
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Item da Pauta: 05                                      Proponente: Andres Rueda 
 
Assunto: Apresentação sobre os processos do departamento de futebol  
 
Comentários:  Os profissionais Jorge Andrade e Felipe Gil iniciaram uma 
apresentação sobre os processos de captação e renovação de contratos no 
departamento de futebol. O tema voltará a ser discutido na próxima semana.   
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