52ª ata do Comitê de Gestão do triênio 2021-2023
Santos, 27 de dezembro de 2021

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

No dia 27 de dezembro 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, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka. O membro
do CG Rafael Leal justificou a ausência por motivos profissionais.

PAUTA
Item:

01

Assunto:

Comentários
Estratégico

Item:

02

Assunto:

Apresentação do Departamento de Marketing

Item:

03

Assunto:

Empréstimos

Item da Pauta:
Assunto:

01

sobre

Proponente:

orçamento

e

Planejamento

Andres Rueda

Comentários sobre orçamento e Planejamento Estratégico
O presidente iniciou a reunião apresentando o fluxo de caixa e
detalhando a situação financeira do clube para os próximos
meses.

Comentários:

Rueda também informou sobre a formalização do contrato do
zagueiro Eduardo Bauermann, a ser realizada nos primeiros
dias de 2022, conforme deliberado anteriormente pelo CG.
Vitor Sion detalhou pedido dos departamentos Jurídico e de
Marketing para o registro das 436 peças do Memorial das
Conquistas. As peças não terão valor individualizado, mas sim o
valor máximo de escritura permitido em cartório. O

procedimento é o mesmo realizado por outros museus e tem o
objetivo de permitir que o clube use tais imagens na produção
de NFTs. Todos os membros do CG concordaram com a
operação.

Item da Pauta:
Assunto:

02

Proponente:

Ricardo Campanário

Apresentação do Departamento de Marketing
O gerente de Marketing, Rafael Soares, realizou uma
apresentação ao CG sobre as cinco áreas do departamento em
2021 e o planejamento para 2022.

Comentários:

Item da Pauta:
Assunto:

Um dos temas abordados foi a concorrência realizada pelo
departamento para a abertura de lojas físicas e a criação de um
novo e-commerce com nossos produtos oficiais. Apesar de ter
participado da disputa e ter tido o direito de preferência para
prosseguir com o negócio, a atual prestadora de serviços da loja
online notificou o clube em 17/11, sendo que a sua proposta
não contempla a abertura e gestão das lojas físicas, como a
oferta vencedora, do Grupo Inter.

03

Proponente:

Andres Rueda

Empréstimos

Comentários:

O presidente colocou em votação as propostas do
Departamento de Futebol para os empréstimos de Raniel, ao
Vasco da Gama, e Matheus Moraes, para o Maringá (PR).

VOTAÇÃO

SIM

Andres Rueda

X

José Carlos Oliveira

X

Dagoberto Oliva

X

José Berenguer

X

NÃO

ABSTENÇÃO

Ricardo Campanário

X

Vitor Loureiro Sion

X

Walter Schalka

X

RESULTADO DA VOTAÇÃO:

Aprovado
Item 3 da ata 52/21 de 27/12/21.

