
 

28ª ata do Comitê de Gestão do triênio 2021-2023 
Santos, 28 de junho de 2021 

 

Publicada nos termos do Artigo 30 do Regimento Interno do Comitê de Gestão. 
Original de posse do Conselho Deliberativo. 

 

No dia 28 de junho 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, Rafael Leal, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter 
Schalka. 
 

PAUTA 

Item: 01 Assunto: Comentários sobre orçamento e Planejamento 
Estratégico 

Item: 02 Assunto: Rescisão do goleiro Vladimir 

Item: 03 Assunto: Negociação com a WTorre 

Item: 04 Assunto: Reformulação nas categorias de base 

 
 

Item da Pauta: 01 Proponente: Andres Rueda 

Assunto: Comentários sobre orçamento e Planejamento Estratégico 

Comentários: 

O presidente iniciou a reunião apresentando o fluxo de caixa 
aos demais membros do CG. Rueda ainda informou que, 
diferentemente do indicado na ata 25, de 11/06/21, por 
questões de orçamento e contabilidade, o clube acabou por 
alugar o estádio de São Bernardo, e não o de Osasco, para jogos 
das categorias de base.  
 
Walter Schalka fez uma atualização sobre as negociações em 
andamento com a Doyen. O acordo seria pago em quatro 



 

parcelas, todas dentro do mandato da atual gestão, além de 
uma porcentagem de qualquer venda de atleta realizada pelo 
Santos, até que o valor a ser combinado seja atingido. No 
momento em que o acordo for assinado, o Santos deixaria de 
ter parte de suas receitas bloqueadas pela Justiça. O tema será 
submetido a votação do CG quando a negociação estiver 
concluída.  
 
Seguindo o item 26 do Plano de Ações do Planejamento 
Estratégico do clube, Ricardo Campanário informou aos demais 
sobre a criação de um grupo voluntário com especialistas em 
questões jurídicas para elaborar as sugestões do CG para o 
processo de reforma do Estatuto Social. 

 
 

Item da Pauta: 02 Proponente: Andres Rueda 

Assunto: Rescisão do goleiro Vladimir 

Comentários: 
O presidente colocou em votação acordo de rescisão amigável 
com o goleiro Vladimir, compondo e parcelando valores, bem 
como liberando o atleta para acertar com outro clube.  

VOTAÇÃO SIM NÃO ABSTENÇÃO 

Andres Rueda X   

José Carlos Oliveira X   

Dagoberto Oliva X   

José Berenguer X   

Rafael Leal X   

Ricardo Campanário X   

Vitor Loureiro Sion X   

Walter Schalka X   



 

RESULTADO DA VOTAÇÃO: Aprovado 
Item 2 da ata 28/21 de 28/06/21. 

 
 
 

Item da Pauta: 03 Proponente: Rafael Leal 

Assunto: Negociação com a WTorre  

Comentários: 

Rafael Leal apresentou o resultado de uma série de reuniões 
entre representantes do clube e da WTorre. O Comitê de 
Gestão analisou as três premissas iniciais básicas do projeto: a) 
o percentual a ser repassado da WTorre para o Santos a cada 
ano; b) o valor pago pelo Santos à W Torre por partida; c) a 
duração do contrato. Os três tópicos continuarão a ser 
discutidos com a WTorre, a partir das sugestões do CG, para 
votação em reunião futura. 

 
 

Item da Pauta: 04 Proponente: Andres Rueda 

Assunto: Reformulação nas categorias de base 

Comentários: 

O presidente submeteu ao Comitê de Gestão a realização de 
substituições nas categorias de base do clube. Todas as 
mudanças foram sugeridas pelo Departamento de Futebol, 
baseadas em critérios técnicos e em acordo com orçamento 
previsto para 2021. Como resultado dessas trocas, os processos 
de captação e desenvolvimento de atletas continuarão a ser 
aperfeiçoados no clube.   

VOTAÇÃO SIM NÃO ABSTENÇÃO 

Andres Rueda X   

José Carlos Oliveira X   

Dagoberto Oliva X   

José Berenguer X   



 

Rafael Leal X   

Ricardo Campanário X   

Vitor Loureiro Sion X   

Walter Schalka X   

RESULTADO DA VOTAÇÃO: Aprovado 
Item 4 da ata 28/21 de 28/06/21. 

 


