
 

35ª ata do Comitê de Gestão do triênio 2021-2023 
Santos, 10 de agosto de 2021 

 

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

 

No dia 10 de agosto 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 atleta Arthur Gomes 

Item: 03 Assunto: Contratação de Léo Baptistão 

Item: 04 Assunto: Contratação de Diego Tardelli 

 

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 e 
a previsão de um buraco de R$ 70 milhões no orçamento nos 
últimos 5 meses do ano.  
 
Os membros do CG também discutiram sobre a necessidade de 
participar do processo de reforma estatutária conduzido pelo 
Conselho Deliberativo. Rueda argumentou que o maior legado 
da gestão poderá ser uma nova legislação interna que crie 
amarras para que os erros do passado não se repitam. Ricardo 
Campanário ficou responsável por conduzir o processo no CG. 



 

 

 
 
 
 

Item da Pauta: 02 Proponente: Andres Rueda 

Assunto: Rescisão do atleta Arthur Gomes 

Comentários: 

O presidente colocou em votação a rescisão do atleta Arthur 
Gomes, cujo contrato vencia em dezembro de 2021, data 
também do encerramento do empréstimo ao Atlético-GO, que 
estava responsável pelo pagamento integral do salário. O 
empresário do atleta solicitou a rescisão do contrato para que 
ele jogue pelo Estoril, de Portugal, conforme previsto no acordo 
inicial de empréstimo, com o Santos mantendo uma 
porcentagem dos direitos econômicos dependendo do valor de 
uma futura venda.  

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 35/21 de 10/08/21. 

 



 

 
 
 

Item da Pauta: 03 Proponente: Andres Rueda 

Assunto: Contratação de Léo Baptistão 

Comentários: 

O presidente apresentou uma proposta pela contratação de 
Léo Baptistão, atleta que rescindiu o contrato que tinha com 
um clube chinês de forma unilateral em razão do não 
pagamento de salários. Apesar de ter vindo livre, o atacante 
assinaria um termo de responsabilidade se comprometendo a 
manter o Santos indene em relação à rescisão junto ao clube 
chinês.  
 
Os membros do CG Walter Schalka e Ricardo Campanário 
ponderaram que consideram inadequado, em um momento em 
que o clube requer austeridade diante da situação financeira, a 
contratação de atletas sem a devida determinação da fonte de 
recursos. Isto agrava o ponto mencionado no fluxo de caixa e 
coloca em dúvida a capacidade do clube em arcar com os 
compromissos assumidos com os credores. 
 
Dagoberto Oliva, por sua vez, indicou a necessidade de 
qualificar o elenco profissional após a saída de alguns 
jogadores, o que representou expressiva redução da folha 
salarial desde o mês de janeiro até agora, viabilizando as 
reposições sugeridas.  
 
Rueda reforçou a posição de Dagoberto Oliva, argumentando 
que a contratação não representaria aumento significativo no 
fluxo de caixa, uma vez que a folha salarial caiu 
consideravelmente na atual janela de transferências com as 
saídas de Luan Peres, Alison e Kaio Jorge. 
 
O contrato de pouco menos de dois anos de duração foi então 
colocado em votação. 

VOTAÇÃO SIM NÃO ABSTENÇÃO 

Andres Rueda X   



 

José Carlos Oliveira X   

Dagoberto Oliva X   

José Berenguer   
Ausente no 

momento da 
votação 

Rafael Leal X   

Ricardo Campanário  X  

Vitor Loureiro Sion X   

Walter Schalka  X  

RESULTADO DA VOTAÇÃO: Aprovado 
Item 3 da ata 35/21 de 10/08/21. 

 
 

Item da Pauta: 04 Proponente: Andres Rueda 

Assunto: Contratação de Diego Tardelli 

Comentários: 

O presidente colocou em votação a contratação do atacante 
Diego Tardelli até o final do ano, com cláusula de renovação 
automática para 2022 caso seja interesse do Santos, seguindo 
recomendação do Departamento de Futebol.  
 
Os membros do CG Walter Schalka, José Berenguer e Ricardo 
Campanário ponderaram que consideram inadequado, em um 
momento em que o clube requer austeridade diante da 
situação financeira, a contratação de atletas sem a devida 
determinação da fonte de recursos. Isto agrava o ponto 
mencionado no fluxo de caixa e coloca em dúvida a capacidade 
do clube em arcar com os compromissos assumidos com os 
credores. Além disso, Schalka, Berenguer e Campanário não 
consideram adequada a contratação de um atleta que está 
inativo desde maio e, portanto, com baixa probabilidade de alta 
performance. 
 



 

Rueda e Dagoberto repetiram os argumentos detalhados no 
tópico anterior, a favor da contratação do atleta.  

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 35/21 de 10/08/21. 

 
 


