
 

 

 

80ª  ata do Comitê de Gestão do triênio 2021-2023 

Santos, 07 de julho de 2022 

 
No dia 07 de julho de 2022, às 00h30, 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, Dagoberto Oliva, Renato Hagopian, 
Thomaz Côrte Real, e Vitor Loureiro Sion. Ausente o membro Rafael Leal. 
 
 

PAUTA 

Item: 01 Assunto: Departamento de Futebol Profissional  

 
 
 

Item da Pauta: 01 Proponente: Andres Rueda 

Assunto: Departamento de Futebol Profissional 

Comentários: 

O presidente convocou reunião extraordinária ao término 
da partida entre Santos X Tachira onde foram discutidas 
as questões do futebol profissional, desempenho, 
ambiente e projeções futuras. Todos os membros 
presentes apresentaram seus pontos de vista. Durante a 
reunião, em ligação com o presidente Andres, o executivo 
de futebol Edu Dracena acenou com pedido de saída do 
clube. Diante do cenário e da necessidade de 
reformulação do departamento de futebol profissional foi 
colocada em votação proposta pela demissão do técnico 
Fabian Bustos e dos auxiliares Lucas Ochandorena e Carlos 
Caicedo, do preparador físico Marcos Conenna, do 
gerente de futebol Guilherme Lipi e do assessor do 
gerente Arnaldo Hase. Para o jogo do próximo dia 



 

10/07/2022 contra o Atletico Goianiense ficou decidido 
que Marcelo Fernandes, da comissão permanente, irá 
preparar e dirigir o elenco. Também restou decidido que 
as buscas por novos profissionais se iniciariam naquele 
momento. Vitor Sion votou a favor da demissão de Fabian 
Bustos e Comissão Técnica, mas contra a saída de Edu 
Dracena, Lipi e Arnaldo Hase, por considerar que a saída 
deles poderia prejudicar o clube na janela de 
transferências. 
 

VOTAÇÃO SIM NÃO ABSTENÇÃO 

Andres Rueda x   

José Carlos Oliveira       x   

Dagoberto Oliva x   

Rafael Leal    

Renato Hagopian x   

Thomaz Côrte Real x   

Vitor Sion x   

RESULTADO DA VOTAÇÃO: 
Aprovado 

Item 1 da ata 80/22 de 07/07/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 


