
 

59ª ata do Comitê de Gestão do triênio 2021-2023 
Santos, 18 de fevereiro de 2022 

 

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

 

No dia 18 de fevereiro de 2022, às 11h00, 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: Substituição da Comissão Técnica 

Item: 02 Assunto: Discussão sobre o mercado de treinadores 

 

Item da Pauta: 01 Proponente: Andres Rueda 

Assunto: Substituição da Comissão Técnica 

Comentários: 

A discussão do tópico contou com a presença do executivo de 
futebol, Edu Dracena, que apresentou uma análise detalhada 
sobre o desempenho do elenco e o trabalho da equipe técnica 
liderada por Fábio Carille em 2022. A recomendação do 
departamento foi pela demissão imediata da comissão.  
 
Ricardo Campanário, José Carlos de Oliveira e Rafael Leal 
concordaram com a avaliação de Dracena. 
 
Dagoberto Oliva questionou se a demissão naquele momento 
não traria dificuldades para a contratação de um substituto, 
pois a pressão pela urgência poderia colocar uma “faca no 
pescoço” do clube e inflar os valores pedidos pelos profissionais 
a serem sondados. Dracena argumentou que a demissão 



 

imediata era um risco menor do que a permanência da 
comissão técnica por mais dias.  
 
Vitor Sion também ponderou que as próximas partidas, o 
clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, e a 
estreia contra o Salgueiro, pela Copa do Brasil, eram as mais 
importantes do início da temporada e que uma nova avaliação 
poderia ser feita na próxima quinta-feira. Walter Schalka 
concordou com o argumento de Sion.  

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 1 da ata 59/22 de 18/02/22. 

 
 

Item da Pauta: 02 Proponente: Andres Rueda 

Assunto: Discussão sobre o mercado de treinadores 

Comentários: 

Depois de tomada a decisão pela troca da comissão técnica, o 
Comitê de Gestão voltou a se reunir para analisar as 
possibilidades de novo treinador. O presidente citou alguns 
nomes ventilados pelo Departamento de Futebol. Vitor Sion fez 
uma cobrança aos demais CGs pedindo maior participação e 



 

disponibilidade para discutir os assuntos relacionados ao clube. 
Sion argumentou que as reuniões semanais não são suficientes 
para que todos estejam minimamente informados sobre o que 
ocorre no clube e que tal conhecimento é fundamental para a 
tomada de decisões importantes, como o novo treinador. Ao 
final da reunião, o grupo concordou com o Departamento de 
Futebol que a melhor alternativa seria buscar um treinador 
estrangeiro.  

 


