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Santos, 04 de julho de 2021 

 

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

 

No dia 04 de julho 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, Rafael Leal, 
Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka. Os membros do CG José Berenguer e 
Ricardo Campanário estiveram ausentes.  
 

PAUTA 

Item: 01 Assunto: Proposta de venda do zagueiro Luan Peres 

 

Item da Pauta: 02 Proponente: Walter Schalka 

Assunto: Proposta de venda do zagueiro Luan Peres 

Comentários: 

Walter Schalka apresentou consulta oficial para vender 
Luan Peres ao Olympique de Marseille, da França. O 
Santos teria lucro caso aceite a proposta, em comparação 
com os valores pagos em janeiro deste ano. Além disso, 
o Santos ganhará uma bonificação caso o clube francês 
se classifique para a Champions League durante o 
contrato e continuará com 10% dos direitos do atleta, que 
se manifestou pela ida imediata à França.  
 
Schalka argumentou em favor da proposta, indicando que 
o clube ainda tem déficit mensal preocupante, com as 
receitas ordinárias sendo insuficientes para as despesas. 
Além disso, existe a necessidade de quitarmos parcelas 
com Krasnodar, Giuliano Bertolucci, Huachipato e uma 
entrada para firmarmos acordo com a Doyen. 
 



 

José Carlos de Oliveira argumentou contra a venda, por 
considerar que o desgaste seria desnecessário, em um 
momento em que o time está evoluindo dentro de campo.  
 
Rafael Leal votou a favor da venda, mas sugerindo o 
investimento de parte da transação em novos atletas para 
o elenco.  
 
Dagoberto defendeu a venda do atleta por dois motivos, 
pela necessidade de reforçar o caixa e pela vontade do 
jogador de se transferir.  
 
Vitor Sion indicou que ambas as alternativas tinham prós 
e contras, mas que, sem termos a certeza de alguma 
negociação na janela do meio do ano, era fundamental 
vendermos Luan agora para pagar dívidas e diminuir a 
folha.  
 
Rueda votou contra a venda e encerrou a reunião 
anunciando o resultado de 4 a 2 pela concretização do 
negócio.  
 

VOTAÇÃO SIM NÃO ABSTENÇÃO 

Andres Rueda  X  

José Carlos Oliveira  X  

Dagoberto Oliva X   

Rafael Leal X   

Vitor Loureiro Sion X   

Walter Schalka X   

RESULTADO DA VOTAÇÃO: Aprovado 
Item 1 da ata 29/21 de 04/07/21. 

 


