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SANTOS FUTEBOL CLUBE – CNPJ/MF 58.196.684/0001-29 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE GESTÃO 
 
Data e horário: 17 de dezembro de 2020, às 10 horas. 
Local: Santos Futebol Clube – Rua Princesa Isabel, s/nº, Santos/SP 
 
Apresentação e Deliberações: Às dez horas do dia 17 de dezembro de 2020, 
aberta a reunião, o Presidente Orlando Rollo agradece a presença de todos e 
designa o membro Luiz Fernando de Oliveira A Cardoso para secretariar a 
reunião. 
 
Conselheiros gestores presentes na reunião: Orlando Galante Rollo, Presidente; 
Alexandre Santos e Silva; Caio França de Gouvea Gomes; Eduardo Ribeiro Filetti; 
Luiz Fernando de Oliveira A Cardoso; Mário André Badures Gomes Martins; 
Mariza Brígido Mendes e Paulo Alves Correa Junior. 
 
O presidente Orlando Rollo, de acordo com o art. 63 do Estatuto Social, assim 
como os artigos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 do Regimento Interno 
do Comitê de Gestão, deu início a reunião, pedindo a deliberação dos membros 
presentes quanto à participação da Gerência Jurídica na reunião de hoje, 
através dos Drs. Leandro Matsumota e Mayti Fernandes Pimenta Justo, bem 
como das Superintendências Administrativa/Financeira e de Esportes, através 
dos Srs. Luiz Eduardo Silveira e Luís Felipe Ximenes, e da Gerência de 
Controladoria, através do Sr. Roberto Antonio Rabelato, o que foi aprovado por 
unanimidade. 
 
A convite do presidente acompanhou a reunião o Sr. José Carlos de Oliveira, 
vice-presidente eleito para o novo triênio 2021/2023, sem participação nas 
deliberações.  
 
O Presidente Orlando Rollo submete a ata da reunião anterior, lida em sua 
integralidade pelo Sr. Luiz Fernando de Oliveira A Cardoso, para aprovação dos 
membros presentes, tendo sido aprovada por unanimidade. 
 
O presidente informou sobre os títulos do futebol feminino, Campeonato 
Paulista Sub-17 e Copa Paulista.   
 
Informou o presidente que a venda de cadeiras no estádio Urbano Caleira 
segue proibida até 31/12/2020, pois encontra-se pendente um estudo para 
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readequação dos valores. Sugeriu que o estudo fosse concluído mas que a 
decisão quanto à retomada de comercialização seja deixada para a próxima 
gestão. Colocado em deliberação foi aprovado por unanimidade. 
 
O presidente informou a todos que recebeu proposta de patrocínio da empresa 
japonesa Konami para a propriedade “número na camisa” para o elenco 
profissional, futebol feminino e categorias de base, sendo a contrapartida 
financeira.  Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 
 
O presidente informou que recebeu, também, proposta de extensão do 
contrato firmado com o laboratório Celula Matter para patrocínio das 
modalidades de esportes olímpicos, tendo como contrapartida um aumento na 
quantidade de testes COVID realizados pelos colaboradores do clube. Colocada 
em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 
 
Ainda com relação a patrocínio, informou o presidente que recebeu proposta da 
já parceira TekBond para prorrogação do contrato por mais 01 ano, de janeiro a 
dezembro de 2022, mediante contrapartida financeira. Colocada em votação a 
proposta foi aprovada pela maioria, sendo voto contrário o Sr. Alexandre Santos 
Silva. Salientou o presidente que a empresa demonstrou interesse pela 
propriedade “master”, mas que pela proximidade do fim da gestão entende ser 
apropriado que a negociação seja feita pelos novos gestores. Informou, ainda, o 
presidente, que com o valor arrecadado pelo programa Virada Santista, 
complementado com o valor oriundo do patrocínio da Tekbond, conseguirá 
quitar a 3ª parcela referente à dívida com o Hamburgo. 
 
Também foi recebida uma proposta para renovação do contrato de patrocínio 
mantido com a Universidade Santa Cecília, referente ao futebol feminino, nos 
mesmos termos já existentes. O Sr. Alexandre Santos Silva manifestou-se 
contrário a renovação, por entender o valor baixo. Sugeriu o presidente que 
seja deixado para apreciação pela próxima gestão, o que foi aprovado por todos 
os gestores. 
  
Informou o presidente que com relação ao atleta Diego Pituca, quando o 
comitê gestor aprovou a proposta por verificar viabilidade na venda, o clube 
ainda não tinha a classificação da libertadores. Agora, após a classificação, essa 
gestão não se sente à vontade para negociar um aleta do elenco principal 
faltando 14 dias para acabar a gestão, sugerindo que isso seja avaliado pela 
próxima gestão, com o que todos os gestores concordaram. Determina o envio 
de ofício ao CD para retirada da proposta.  
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O presidente informou que recebeu uma nova proposta do Benfica pelo atleta 
Lucas Veríssimo em melhores condições de pagamento, mas que não tem como 
avalia-la faltando apenas 14 dias para o término da gestão. Entende que a 
questão terá que ser avaliada pela nova gestão, inclusive sem as limitações do 
artigo 91 do Estatuto Social do Clube. Informa, ainda, que estavam em avançado 
estágio as negociações para renovação do atleta Kayo Jorge e prorrogação de 
empréstimo do atleta Luan Peres. Todas as citadas negociações serão 
repassadas à próxima gestão para que tenham continuidade e desfecho. Foi 
recebida proposta para negociação do atleta Arthur Gomes, por um clube 
coreano, que também foi repassada à próxima gestão para avaliação. 
 
O Dr. Mario Badures apresentou aos gestores um projeto relacionado a 
feminicídio, homofobia, discriminação racial e violência doméstica da OAB/SP – 
Campanha “Laço Branco”. A proposta é que o clube possa colaborar com esse 
projeto mediante a divulgação em suas mídias socias e que seja lançado pelo 
clube no jogo contra o CR Vasco da Gama, no próximo dia 19, com a marca do 
projeto exposta na camisa de jogo. Salientou o presidente que todas essas 
campanhas envolvem estudos técnicos do departamento de marketing. 
Colocado em deliberação foi aprovado por unanimidade. 
 
Considerando pareceres favoráveis dos Departamentos Jurídico e Marketing, 
ficou decidido que o Santos FC ostentará o brasão da Polícia Civil em 
homenagem aos 115 anos da instituição, nos moldes das equipes esportivas 
americanas, principalmente NBA e NHL. 
 
O presidente informou aos membros gestores que todos os profissionais 
trazidos pela atual gestão são de mercado e possuem currículos a contento, mas 
que não quer deixar para a próxima gestão eventuais funcionários trazidos que 
não se encaixaram às atividades. O Dr. Mario Badures salientou que o 
reconhecimento a alguns profissionais é importante e citou, em especial, o 
superintendente de futebol e o departamento jurídico, com o que concordou o 
gestor Eduardo Filetti. 
 
O Sr. Felipe Ximenes informou os nomes de alguns colaboradores para 
desligamento, após uma avaliação técnica feito por ele próprio:  
1- Paulo Roberto Martiniano;  
2- Gabriel da Silva Salazar; 
3- Maithe L. Augusto da Silveira; 
4- Mateus Leon Freitas de Souza; 
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5- Pamela Amaral Costa; e 
6- Rodrigo Archangelo Conceição.  
Colocados em deliberação foram aprovados por unanimidade todos os 
desligamentos. 
 
O presidente expôs aos gestores o projeto realizado pelos 4 grandes clubes de 
SP, com apoio da FPF, que visa ajudar a Associação Portuguesa de Desportos 
(Projeto Lusa Forte de Novo), além do projeto de auxílio ao São Cristóvão F.R. 
do Rio de Janeiro (Projeto São Cristóvão Forte de Novo), clube co-irmão do 
S.F.C. Ambos projetos, de autoria do presidente Orlando Rollo, visam elevar o 
potencial esportivo dos citados clubes e a valorização dos nossos atletas, 
conforme exposto nas apresentações cujas cópias estão anexas à presente ata. 
Colocados em deliberação foram aprovados por unanimidade ambos os 
projetos. 
 
O Presidente informou aos gestores sobre contratações para a base sem custo, 
sendo que muitos vieram de avaliações e tem total apoio das comissões 
técnicas dessas categorias – sub 17, sub 20 e sub 23. Que esses atletas estão 
sendo trazidos para suprir o grande número de disputas em curso e os 
desligamentos feitos. Destes, 4 atletas serão incluídos nos Projetos 
apresentados acima. Por fim, asseverou que todos possuem avaliação técnica 
formalizada: 

1. Contrato de formação do atleta Victor Danilo Gonçalves. Colocada em 
votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

2. Contrato de formação do atleta Pedro Henrique Lopes dos Santos. 
Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

3. Contrato de formação do atleta Rafael Viana de Anchieta. Colocada em 
votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

4. Contratação do atleta Luiz Andrés Zeballos Barrientos – cessão definitiva 
não onerosa. Colocada em votação a proposta foi aprovada por 
unanimidade. 

5. Contratação do atleta Marcos Araújo Trindade – cessão definitiva não 
onerosa. Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

6. Contratação do atleta Lucas Oliveira Parente – cessão definitiva não 
onerosa. Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

7. Contratação do atleta Gabriel Gomes Ferreira – cessão definitiva não 
onerosa. Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

8. Contratação do atleta Ramon Celestino Soares – cessão definitiva não 
onerosa. Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 
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9. Contratação do atleta Felipe Lima Batagini. Colocada em votação a 
proposta foi aprovada por unanimidade. 

10. Contratação do atleta Petric Fernando Izabel de Jesus. Colocada em 
votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

11. Contratação do atleta Gabriel Passos Alves da Silva – cessão temporária 
não onerosa. Colocada em votação a proposta foi aprovada por 
unanimidade. 

12. Contrato de formação do atleta Pedro de Vietro Barros. Colocada em 
votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

13. Contrato de formação do atleta Vitor Carlos Mingorance Neto. Colocada 
em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

14. Contrato de formação do atleta Matheus Galdino Silva. Colocada em 
votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

15. Profissionalização do atleta Ângelo Gabriel Borges Damaceno, sem 
verbas de intermediação. Colocada em votação a proposta foi aprovada 
por unanimidade. 

16. Contrato de formação do atleta Gustavo Domingos Santana. Colocada 
em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

17. Prorrogação empréstimo do atleta Alan Cardoso de Andrade. Colocada 
em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

18. Aditamento ao contrato de formação do atleta Matheus Lima de 
Almeida. Colocada em votação a proposta foi aprovada por 
unanimidade. 

 
As negociações abaixo também foram apresentadas pelo Sr. Felipe Ximenes: 

1- Profissionalização do atleta Breno Silvano Sossai. Colocada em votação a 
proposta foi aprovada por unanimidade. 

2- Retorno de empréstimo do atleta Cléber Janderson Pereira Reis. 
Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

3- Profissionalização do atleta Kayki Fernandes Melo. Colocada em votação 
a proposta foi aprovada por unanimidade. 

4- Renovação do contrato do atleta Vladimir Orlando Cardoso de Araújo 
Filho. Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

5- Renovação do contrato do atleta Carlos Eduardo Bertolassi da Silva. 
Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

6- Exercício da opção de compra do atleta Bruno Henrique Marques Torres. 
Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

7- Aditamento contrato de preferência do atleta Luiz Felipe do Nascimento 
dos Santos. Colocada em votação a proposta foi aprovada por 
unanimidade. 
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8- Prorrogação empréstimo do atleta Romário Guilherme dos Santos. 
Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 
 

Informou o presidente que o clube desistiu da contratação do atleta Kauê 
Ribeiro do Nascimento, deliberada e aprovada na reunião ocorrida em 
07/12/2020, tendo em vista que a Superintendência de Esportes atestou estar o 
atleta sem condições físicas para atuar. 
 
O presidente submeteu à deliberação dos gestores as renovações das atletas 
do Futebol Feminino, já submetidas e validadas pela nova gestão, a seguir: 
1- Beatriz Ferreira Menezes 
2- Fernanda Palermo Licen 
3- Erika Alves de Moura 
4- Brena Carolina Vianna  
5- Camila Fernanda Gomes  
6- Rita de Cássia Bove 
7- Michelle Gomes Lopes 
8- Daiana Serafim da Silva 
9- Cristiane Rozeira  
10- Tayla Carolina Pereira dos Santos 
11- Thais Duarte Guedes 
12- Amanda Gutierres dos Santos 
13- Maria São Pedro Dias de Jesus 
Colocadas em deliberação todas as renovações foram aprovadas por 
unanimidade. 
 
O presidente esclareceu a todos que as readequações salariais aprovadas na 
reunião ocorrida em 07/12/2020 para os profissionais do Departamento de 
Futebol – Marcelo Faria Fernandes, Marcelo Passos de Oliveira e Edson Cholbi 
Nascimento foram precedidas de estudo técnico e justificaram-se nos seguintes 
termos: 
- Marcelo Faria Fernandes e Marcelo Passos de Oliveira – foram inicialmente 
contratados para a base mas posteriormente passaram para o profissional; e 
- Edson Cholbi Nascimento era auxiliar da categoria sub 23 e foi promovido a 
técnico. 
 
O presidente e o Sr. Felipe Ximenes informaram que foi preciso adiar a 
admissão do preparador físico Sérgio Peres, já que não há vaga nas categorias 
que se encaixam no seu perfil, tendo em vista que o profissional é muito bem 
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qualificado. A contratação do referido profissional havia sido deliberada na 
reunião de 19/10/2020. 
 
O Sr. Luiz Eduardo Silveira informou os nomes de alguns colaboradores para 
desligamento, após uma avaliação técnica feito por ele próprio: 
1- Flávia Cristina – colocado em deliberação foi aprovado por unanimidade;  
2- Yuri Chituzzi - colocado em deliberação foi aprovado por unanimidade; 
3- Cléber Pinto - colocado em deliberação foi aprovado pela maioria, sendo voto 
contrário o Sr. Luiz Fernando de Oliveira A Cardoso;  
4- Diego Turatto - colocado em deliberação foi aprovado por unanimidade;  
5- Elias Cunha Silva – retroativo a 05/11/2020 - colocado em deliberação foi 
aprovado por unanimidade; e 
6- Norberto Donato da Silva – Os gestores Dr. Mario Badures e Eduardo Filetti se 
abstiveram – o presidente propôs a retirada de pauta do seu desligamento, pois 
já é um funcionário antigo e foi transferido do departamento de esportes 
olímpicos para o departamento jurídico há pouco tempo, de forma que ainda 
não houve tempo hábil para uma avaliação a contento; propôs que ao 
colaborador seja dado maior tempo de avaliação pelo departamento jurídico, 
passando à próxima gestão a avaliação pertinente. Colocado em deliberação foi 
aprovado por unanimidade. 
    
Ressaltou o presidente que já informou ao novo presidente eleito Sr. Andrés 
Rueda e seu comitê de gestão que o clube corre risco de apagão administrativo 
em duas áreas: futebol feminino e departamento de marketing. Que no futebol 
feminino há quase 30 contratos para serem renovados até o final do ano, de 
maneira que a renegociação precisa ser iniciada imediatamente, sendo que 
algumas já começaram com a supervisão da nova administração. Entretanto, 
faltando apenas 15 dias para o fim da gestão, não se sente confortável com 
essas negociações. Com relação ao departamento de marketing entende que o 
setor deverá ser avaliado pela próxima gestão. 
 
Informou o presidente que recebeu uma solicitação da mesa do CD para 
readequação salarial da secretária Selma Bela. Colocado em deliberação foi 
aprovado por unanimidade, já que o CD tem autonomia e orçamento próprio. 
 
O Sr. Luiz Eduardo Silveira informou que tem proposta de readequação salarial 
para os colaboradores do RH, tendo solicitado o presidente que essa avaliação 
seja feita pela próxima gestão, haja vista o final iminente desse mandato. 
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O Sr. Olivério Junior salientou que o departamento de comunicação estava 
dividido e foi reagrupado, havendo discrepância de salários e necessidade de 
readequação salarial, tendo solicitado o presidente que essa avaliação seja feita 
pela próxima gestão, haja vista o final iminente desse mandato. 
 
O presidente Orlando Rollo indica a readequação funcional e salarial do Sr. 
Acary Santos da Silva Oliveira Junior, tendo em vista que o colaborador foi 
alocado como segurança do time profissional, com readequação salarial. 
Colocado em deliberação foi aprovado por unanimidade.  
 
Informou o presidente que no próximo sábado será reinaugurado o Ginásio do 
Clube, sugerindo que o nome do local seja “Rei Falcão”, com o que todos os 
gestores concordaram. Esclareceu que o ginásio é pertencente ao Complexo 
“Athie Jorge Cury”, que deverá ter o seu nome mantido, o que foi aprovado por 
unanimidade, local onde estava sendo construído um estacionamento de 
ônibus. 
 
Ressaltou o presidente que há necessidade de revogação do Comitê de 
Transição, tendo em vista já ter ocorrido a Assembleia Geral Ordinária para 
eleição do CG para o próximo triênio. Colocado em deliberação foi aprovado por 
unanimidade. 
 
O presidente sugeriu a formalização da nomeação do Sr. Osvaldo Nico 
Gonçalves como representante do clube na FPF e CBF, pois ele já 
desempenhava essa função. Esclareceu que essa nomeação será até 
31/12/2020, cabendo à nova gestão decidir se mantem ou nomeia um novo a 
partir dessa data. Colocado em deliberação foi aprovado por unanimidade. 
 
O presidente lamentou o vazamento da ata da reunião ocorrida no dia 
07/12/2020, e que esse fato se deu a partir do momento em que a ata foi 
registrada no CD. Por conta dessa situação, ocorrida às vésperas da eleição, foi 
sabatinado pela imprensa com relação à eventual cobrança feita pelo Sr. Andrés 
Rueda, entre outros temas que ganharam publicidade indevida. Alega que não é 
a primeira vez que ocorre esse tipo de vazamento. Ainda por conta desse 
vazamento mostrou-se necessária a alteração na formatação da redação das 
atas, que passaram a ser sintetizadas, com o intuito de preservar dados e 
informações substanciais para a administração do clube.   
 
O presidente e o Dr. Mario Badures salientaram que a máquina do Santos FC é 
letárgica e engessada, razão pela qual algumas pessoas vieram colaborar de 
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forma gratuita, na intenção de ajudar o clube e seus colaboradores. Sendo 
assim, sugere o presidente que sejam enviados os devidos agradecimentos aos 
senhores: Mayra Rodrigues, Dr. Gustavo Rinaldi Ribeiro, Kleiton Lima e Rodrigo 
Galvão, além dos membros do Comitê de Transição. Colocado em deliberação 
foi aprovado por unanimidade. 
 
O Sr. Alexandre Santos Silva informou que o prazo para que o clube formalize 
sua associação ao CBC – Comitê Brasileiro de Clubes – encerra-se em 
23/12/2020. O presidente solicitou que seja dada prioridade à conclusão, que já 
se encontra em andamento pelo departamento jurídico. 
 
O departamento jurídico informou que recebeu dois ofícios do Conselho 
Deliberativo sobre as providências a serem adotadas em face do ex-presidente 
José Carlos Peres e do sócio Ricardo Agostinho. Sugeriu o presidente que o caso 
relacionado ao ex-presidente seja devolvido a CIS para cumprimento dos 
trâmites estatutários visando sua expulsão e o do sócio seja instaurado 
inquérito junto à Divisão de Inquérito e Sindicância. Colocado em deliberação 
foi aprovado por unanimidade. 
 
O Sr. Roberto Antonio Rabelato informou que realizou a prestação de contas 
junto ao financeiro do clube com relação ao rateio feito pelos gestores para 
cobrir gastos com alimentação, conforme recibos anexos, para que o clube não 
seja onerado com esse tipo de gasto. 
 
O Dr. Mario Badures ressaltou que ele e o presidente, assim como os demais 
gestores, não mediram esforços para não onerar o clube, e que realizaram, 
inclusive, algumas viagens de automóvel para acompanhar os jogos do clube. 
 
O Sr. Roberto Antonio Rabelato informou que está em contato com a 
procuradoria para negociação do pagamento de impostos atrasados, e que 
vislumbra descontos significativos na ordem de 30 milhões de reais, 
aproximadamente. O presidente sugeriu que tudo seja feito em alinhamento 
com o Sr. José Carlos de Oliveira, vice-presidente eleito.  
  
O presidente informou que com relação ao processo administrativo existente na 
SPU – Secretaria de Patrimônio da União, referente ao CT Rei Pelé, já está 
sendo envolvida a nova gestão, que inclusive foi convidada a participar da 
última reunião on line, onde foram prestadas informações sobre a criação do 
Instituto Santos de Responsabilidade Social e suas ações sociais realizadas. 
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O presidente informou que o Atlético Nacional aceitou o acordo proposto pelo 
Clube e que o departamento jurídico e a superintendência 
administrativa/financeira estão a frente da questão. Com relação ao Huachipato 
ressaltou que o procurador do atleta Soteldo está fazendo algumas exigências 
com relação ao contrato que será assinado entre os clubes. O presidente 
determinou ao Sr. Luiz Eduardo Silveira que mantenha o Sr. Walter Shalka 
atualizado sobre essa questão. Salientou que pretende entregar o clube com os 
dois transfer bans baixados, o que deverá ocorrer até 31/12/2020, ressaltando, 
entretanto, que não há risco de novas punições, como a perda de pontos. 
 
Sugeriu o presidente que seja incluído como representante do Santos FC na 
Europa/Espanha o Sr. Renato Lopes Mendes, e o Sr. Maximino Pedro como 
representante na África/Nigéria. Colocado em deliberação foi aprovado por 
unanimidade. 
Informou o presidente que por razões estatutárias, que prevê reuniões do CG a 
cada 15 dias, haverá uma última reunião no dia 30/12/2020, as 9:30 horas, na 
Vila Belmiro, para os quais todos os gestores estão convocados. 
 
O departamento jurídico pontuou que há necessidade de retificação na ata da 
reunião do dia 17/11/2020 com relação ao projeto PAR, para fazer constar que 
o profissional Mario Rodrigues dos Santos não é médico, mas sim psicólogo. 
 
Ainda com relação à ata da reunião de 17/11/2020, referente à deliberação e 
aprovação dos contratos de parcerias das modalidades olímpicas, salientou o 
presidente que faltou deliberar sobre as modalidades atletismo, judô e jiu-jitsu. 
Colocada em votação foi aprovada por unanimidade. 
   
O Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião do Comitê de 
Gestão. Nada mais. 
 
 
Orlando Galante Rollo                                 Mário André Badures Gomes Martins 
Presidente 
 
 
 
Eduardo Ribeiro Filetti                                    Alexandre Santos e Silva 
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Caio França de Gouvea Gomes                   Luiz Fernando de Oliveira A Cardoso 
                                                                          Secretário  
 
 
 
Mariza Brígido Mendes                                  Paulo Alves Correa Junior 




