
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE 
CLUBE BAHIA REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020. 

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 19:15h, reuniu-se extraordinariamente, pelo 
sistema eletrônico de videoconferência Google Meet, o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, 
conforme Edital publicado no jornal A Tarde, edição de primeiro de outubro de dois mil e vinte, e 
ordem do dia, com a finalidade de: 1 – Apreciação e aprovação das atas das reuniões anteriores; 2- 
Deliberações sobre adequações ao estatuto do Esporte Clube Bahia, e; 3- O que ocorrer. Iniciada a 
reunião, o Presidente Carlos Eduardo passou a palavra ao Secretário Lucas Costa para fazer a leitura 
do Edital Convocatório. Ao fim, o Presidente encaminhou a aprovação das atas das reuniões anteriores 
para votação, as quais foram aprovadas por unanimidade. Passando para o segundo item de pauta, 
deliberações sobre adequações ao estatuto do Esporte Clube Bahia, Carlos Eduardo passou a palavra 
ao Vice Presidente Thiago Dória, que lembrou que a proposta já foi tratada, debatida e amadurecida na 
casa algumas vezes, sendo construída no ano de 2019, mas que por razões já conhecidas, não pode ser 
aprovada. Sobre o material enviado para aprovação, foi sugerido pelo Conselheiro Vicente Pithon, a 
exclusão da alteração proposta para o Inciso II do Art. 24, e a Mesa, após ouvir a Comissão Jurídica, 
achou por bem retirar esse trecho da proposta de alteração, pois pode dar uma interpretação equivocada 
de que o conselho está abrindo mão de prerrogativas estatutárias, e embora a Comissão tenha se 
posicionado na defesa do texto proposto, também aquiesceu com a ponderação no sentido de não alterar 
esse artigo, pois, não prejudicaria em nada as adequações que foram realizadas até aqui. O Coordenador 
da Comissão Jurídica Lucas Di Tullio agradeceu e parabenizou o trabalho realizado na Comissão e 
demais envolvidos no processo de adequação ao Estatuto. Lembrou que a proposta não visa alteração 
de conteúdo da norma, mas somente adequação, harmonização e retirada de incongruências. Sobre o 
artigo comentado por Thiago Dória, reforçou que a Comissão propôs a mudança, após estudo completo 
do estatuto, e não de forma limitada ao mesmo, entendendo que o espirito da norma é que o CD opina 
sobre a prestação de contas, podendo ou não apresentar seu próprio parecer. Continuou reforçando que 
o Conselho Deliberativo não julga as contas, apresentando apenas um opinativo, que historicamente 
foi feito com adesão ao parecer do Conselho Fiscal, para posteriormente ser aprovada pela Assembleia 
de Sócios. Finalizou ressaltando, no entanto, que a retirada do termo julgar do artigo em questão, pode 
gerar uma interpretação significativa do conteúdo da norma, por isso foi aderido à sugestão de retirada 
do item. O Presidente Carlos Eduardo fraqueou a palavra aos inscritos e o Conselheiro Sérgio Ricardo 
parabenizou a Comissão Jurídica pelo trabalho realizado, mas ainda pensa que ajustes precisarão ser 
realizados nos próximo triênio, como por exemplo, a participação das mulheres no Conselho, 
colocando uma cláusula exigindo 20% de presença destas diretamente no CD e não apenas na chapa. 
Enalteceu a sensibilidade da Mesa, em retirar o Art. 24, pois ele havia chamado a atenção em alguns 
lugares, mas ele não quis sugerir oficialmente, pois faz parte da minoria, fazendo questão então, de 
falar com alguns conselheiros, para que eles pudessem fazer essa proposta, pois a Casa não poderia 
fazer uma alteração no estatuto, retirando o poder do Conselho de julgar. Finalizou pedindo a próxima 
gestão, que faça um trabalho de julgar as contas, orçamento, além de ter o poder de convocar qualquer 
gerente ou diretor do Clube, para que venham ao Conselho tratar de qualquer assunto, principalmente 
futebol, e essa Casa precisa voltar a falar de futebol. O Presidente Carlos Eduardo esclareceu que a 
Mesa teve como postura durante todo o triênio, dar encaminhamento a todo e qualquer proposta ou 
requerimento, independente de qual tenha sido sua origem, seja maioria ou minoria, consignando que 
sempre esteve aberta a isso, e caso o Conselheiro Sérgio Ricardo quisesse fazer qualquer provocação 



direta a Mesa, seria com toda certeza dado o devido encaminhamento. O Conselheiro Eduardo 
Cerqueira reiterou que a Comjur vem realizando um trabalho de revisão estatutária, desde o início da 
gestão, surgindo ao longo do tempo, sugestões da Diretoria Executiva, da Mesa e destaques de 
conselheiros, todos sem haver mudanças substanciais, portanto era natural que novos questionamentos 
sempre surjam, como o proposto para retirada da alteração para o Art. 24, pois observou que realmente 
era incongruente. O Conselheiro Geraldo Tripodi parabenizou Vicente Pithon pela proposta sobre o 
Art. 24, no sentido de manutenção do texto em sua integritude, pois quem havia participado dos debates 
do novo estatuto na gestão passada, sabe que esse não era um ponto pacífico. Concluiu desejando que 
no próximo triênio, seja aperfeiçoado ainda mais o nosso estatuto, mantendo as prerrogativas do 
conselho, naquilo que lhe cabe efetivamente como órgão presente na estrutura do Esporte Clube Bahia. 
O Conselheiro Vicente Pithon enalteceu o papel da Mesa, sempre aberta ao diálogo, e também ao 
trabalho realizado pela Comissão Jurídica, na construção coletiva das adequações ao estatuto. 
Homenageou o Conselheiro Sérgio Ricardo, por apontar a inquietude pela mudança do art. 24, e 
finalizou referendando as explicações de Thiago Dória no início do item de pauta, mas pontuou que o 
simbólico dentro do contexto também é muito importante, e retirar uma expressão como estava 
proposto, pode trazer alguma contestação ou possibilidades interpretativas, que de alguma maneira, 
invés de harmonizar as competências do Conselho Deliberativo, poderia trazer arestas na interpretação 
do dispositivo. Terminada a participação dos inscritos, foram encaminhadas para votação as alterações 
estatutárias conforme propostas e encaminhadas aos conselheiros no prazo regimental, sendo excluída 
do texto a alteração para o Art. 24, Inciso II. A proposta foi aprovada por 89 conselheiros e segue em 
anexo à presente ata. Votaram pela aprovação os conselheiros: Abelardo Sampaio Neto, Abraão Pires, 
Adriana Alves, Alex Montenegro, Alexandre Jatobá, André Luís Carneiro, Andrenei Sat´anna, Annibal 
Sampaio Neto, Antônio José Dias, Antônio Ribas, Apio Vinagre, Ary Belo Pina, Augesir de Carvalho 
Filho, Caio Noblat Costa, Caio Botelho, Carlos Augusto Mello, Carlos Eduardo Cerqueira, Carlos 
Eduardo Araújo, Cláudio Verde, Danilo de Araújo, David Ricardo Pereira, Diego Costa, Diego 
Tavares, Durval Saback Filho, Eduardo Couto, Eduardo Sampaio, Elida Brandão, Emerson Santos, 
Fábio Rocha, Fernando Galvão, Gabriel Evangelista, Geraldo Tripodi, Gosula Vijaya, Guilherme 
Campos, Gustavo Baraúna, Hélio Santos, Henrique De La Torre, Igor Carneiro, Ismael Cunha Filho, 
Jailson Baraúna, Jonatha Gois, José Augusto Vicente, José Roberto Freire, Leandro Neves, Leandro 
Andrade, Leonardo Dantas, Liane Durão, Lucas Araújo, Lucas Di Tullio, Lucas França, Lucas Costa, 
Luciano Vieira, Luis Alberto Junior, Luís Leite, Marcelo Daltro, Marco Aurélio Tahim, Marcos Dvanir 
Bispo, Marcos Henrique Lima, Marcos Paulo Fontes, Marcos Paulo Pimentel, Mateus Freire, Moreno 
Borba, Natanael Fernandes, Neilan Mendes, Nelson Ribeiro Neto, Olavo Fonseca Filho, Oldgard De 
Freitas Junior, Otto Vinicius Lopes, Paulo Roberto Costa, Paulo Rogério Campos, Pedro Luiz 
Martucci, Quincas Lucas Lobo, Ricardo Sapucaia, Ricardo Maracajá, Ricardo Gordilho, Rodrigo 
Neiva, Rogerio Gargur, Ronaldo Nascimento, Sergio Vilalva, Sergio Ricardo Miranda, Thiago Doria, 
Ulisses Amâncio Neto, Vicente Pithon, Victor Emanoel Souza, Virginia Mendes, Vitor Pedrão, 
Wagner Teles, Wellington Campos, Willadesmon Santos. Para finalizar a pauta, Carlos Eduardo abriu 
as inscrições para o item o que ocorrer, facultando a palavra ao Conselheiro Lucas Di Tullio que 
registrou a Comissão Jurídica já ter iniciado o trabalho de elaboração do regimento interno do Conselho 
Deliberativo, com as adequações estatutárias aprovadas, para ser viabilizada apresentação na Casa. O 
Conselheiro Hélio Santos procedeu com a leitura de um texto, o qual solicitou que constasse na íntegra 
na ata como segue: “Inicialmente, chamo atenção da Mesa Diretora deste Conselho para o que consta 
na ata da reunião do CD, do dia 12 de março de 2019, em que a mesa acusou o recebimento do 



requerimento assinado por 43 sócios que solicitava um debate em comemoração ao “Dia Internacional 
da Mulher”, com objetivo de discutir a participação feminina nos poderes do Clube, bem como 
conferir  uma maior eficácia ao artigo 49 do Estatuto do Esporte Clube Bahia, pois só assim, poderemos 
aumentar a  representatividade  feminina nessa Casa Legislativa, tendo em vista que o art. 49 referido, 
necessita ter mais poder e efetividade. Prosseguindo, na reunião do Conselho em 30/01/2020, conforme 
consta em ata, o Conselheiro Hélio, juntamente com os Conselheiros Natanael, Gabriel e a Conselheira 
Virginia, reapresentaram o mesmo requerimento. Esta Casa em resposta a reapresentação do 
requerimento acima, na reunião do dia 09/03/2020, informou que tinha encaminhado o requerimento 
para a Comissão Social, conforme preza o Regimento Interno desta Casa, no seu artigo 38: “ Antes da 
apreciação pelo Conselho Pleno, as matérias submetidas ao Conselho Deliberativo por Sócios que não 
o integram deverão ser encaminhadas à Comissão Temática, cujo âmbito de competência lhe diga 
respeito, cabendo elaborar, no prazo máximo de 30 dias, parecer prévio a ser apresentado ao Conselho 
Pleno”. Não custa lembrar que este Conselho Deliberativo tem o seu funcionamento disciplinado por 
seu Regimento Interno, e diante disso, todos os Conselheiros devem cumprir e fazer cumprir as normas 
regimentais. Existe um princípio do Direito que diz: - ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando 
que não a conhece -, e ao mesmo tempo vale lembrar que ser Conselheiro, não é título de nobreza, é 
um cargo eletivo e não voluntario, assim não podemos alegar falta de tempo para cumprir as nossas 
obrigações regimentais. Estamos em outubro de 2020, um ano e sete meses que o requerimento foi 
protocolado e até hoje os sócios e sócias requerentes não tiveram uma resposta Oficial desta Casa, creio 
que passa a ser até uma falta desrespeitosa com os associados e as associadas, fato que não condiz com 
o “Bahia Democrático”, tal procedimento era bastante comum na época das Trevas, esta Casa não pode 
aceitar tal comportamento, se fizermos uma analogia com o serviço público, poderíamos falar que 
aconteceu uma prevaricação, uma falta de decoro, por parte da Coordenação da Comissão Social ou do 
Relator responsável que estava para dar um parecer. Aproveitando a prerrogativa regimental, prevista 
no artigo 12, venho solicitar a abertura de um processo disciplinar na Comissão de Ética para apuração 
da ocorrência supra, para que tais fatos semelhantes não ocorram nas gestões futuras. Os sócios 
merecem respeito”. O Presidente Carlos Eduardo esclareceu que a Comissão Social já havia iniciado 
os trabalhos com a demanda, mas pós início da pandemia, se entrou em um verdadeiro limbo jurídico, 
encontrando diversas dificuldades. Salientou que realmente o tema é de extrema importância, mas 
considerando os trabalhos voluntários que são exercidos por todos os conselheiros, opinou ser 
exagerada a tentativa de imputar disciplinarmente o fato, mas caso o conselheiro Hélio entenda que 
existe necessidade, solicitou que fosse feita representação formal, para ser analisada pela instância 
adequada. O Conselheiro Sérgio Ricardo novamente pediu, para em uma futura alteração estatutária, 
haja a inclusão de um termo, onde seja obrigatório a exigência de 20% de mulheres no CD, e não 
apenas nas chapas inscritas. Solicitou também que no próximo mandato, o conselho possa 
constantemente fazer seu papel, como representantes dos sócios, tendo o poder de julgar realmente as 
contas, orçamento e convocar diretores e gerentes, para prestarem esclarecimentos, sobretudo sobre 
futebol, para a Casa não ficar apenas no papel de conceder medalhas e honrarias. O Presidente Carlos 
Eduardo, para fazer justiça a todos desse conselho, discordou sobre o que disse o Conselheiro Sérgio, 
da atuação da Casa nesse triênio, pois foram desenvolvidas inúmeras ações e atividades importantes 
para a vida do Esporte Clube Bahia, através da dedicação de todos. Na área específica citada, o conselho 
esteve vigilante, e através de suas comissões de futebol e base, que se reuniram com frequência com 
os diretores do Clube, que prestaram esclarecimentos. O Conselheiro Fábio Rocha informou sobre 
reunião da Comissão de Futebol de Base, com a Diretoria do Clube, reforçando o pedido a Mesa, para 



que seja pautada uma apresentação da Comissão, pois tem muita coisa a ser tratada, além de que seja 
tratado também o tema futebol profissional. O Conselheiro Leandro Andrade informou ter chegado ao 
conhecimento, que alguns sócios estavam tendo problemas, em separar a taxa de associação da taxa do 
acesso garantido, por não ter jogos para assistir presencialmente, para poderem ficar adimplentes, e 
terem os direitos e deveres assegurados, inclusive votar e ser votado. Salientou que no dia primeiro de 
outubro encaminhou um requerimento, solicitando que Mesa Diretora se digne a intermediar perante à 
Diretoria Executiva, a tomada de providências no programa de sócios com acesso garantido 
comercializado pelo clube, visando encontrar soluções para viabilizar ao associado inadimplente a 
quitação exclusiva do débito concernente às taxas associativas mensais que estejam em aberto, de 
maneira a preservar seus sagrados direitos estatutários, fazendo, por conseguinte, o desmembramento 
dos valores atinentes ao programa de acesso garantido, em razão de se tratarem de obrigações distintas. 
Por fim, requer ainda que, em face da necessidade de uma regulamentação para o programa de acesso 
garantido, haja vista que atualmente tal produto nem sequer dispõe de um regramento que o discipline, 
seja sugerida à Diretoria Executiva do Clube, a elaboração de um instrumento que vise dar 
transparência sobre os termos oferecidos pelo programa, bem como proteger os direitos e deveres da 
agremiação e seus associados. O Presidente do Conselho agradeceu o encaminhamento do 
requerimento, informando que no mesmo dia foi prontamente enviado para a Diretoria, para as devidas 
providências, e assim que tiver uma resposta, comunicaremos aos signatários. O Conselheiro Fernando 
Galvão parabenizou ao novo Conselho Fiscal, e lembrou a Mesa que no final do ano passado, ele havia 
sugerido apresentações das comissões, solicitando que ocorram antes do final do mandato em curso. 
Sugeriu que a próxima gestão do conselho, fizesse bem o papel de dividir e regulamentar as funções 
da Comissão de Ética e Corte Especial de Conselheiros. O Conselheiro Neilan Mendes parabenizou a 
Comissão Jurídica pelo trabalho no estatuto, e comentou que a reunião do conselho é muito importante, 
não devendo existir esses esvaziamentos constantes nos finais destas. Quanto a questão das mulheres, 
levantada pelo Conselheiro Sérgio Ricardo, o sentimento que tinha era que deveria ser 50% de 
participação na Casa, porém tem que se observar que o percentual de mulheres aptas hoje, é inferior 
inclusive aos 20%, delimitando inclusive na quantidade de chapas inscritas. O Conselheiro Ricardo 
Gordilho sugeriu que o Bahia deveria adotar a prática de disponibilizar aos sócios, os nomes dos 
empresários e respectivos jogadores que representam no plantel, tornando assim, o Clube ainda mais 
transparente. O Conselheiro Marcelo Daltro reforçou que uma das funções do Conselheiro 
Deliberativo, é zelar pelo fiel cumprimento do estatuto, já tendo questionado sobre as atualizações de 
documentos da Casa. Registrou também, descumprimento ao Art. 44, que estabelece o prazo até o 
primeiro dia útil do mês de outubro, para formação da Comissão Eleitoral para eleições de dezembro, 
não sendo justificável que se aguardasse as alterações estatutárias, pois nesse ínterim a previsão se 
manteve a mesma. O Conselheiro Natanael Fernandes demonstrou satisfação em representar os sócios 
de fora da grande Salvador, pois em junho de 2015, na condição de sócio, reivindicou o voto online, 
tendo a grande alegria de participar da aprovação deste, na atual gestão.  Também sentia orgulho de ter 
encaminhado à Comissão Jurídica, juntamente com outros 3 conselheiros, a sugestão para a inclusão 
da responsabilidade social no estatuto, pois o Bahia já é conhecido mundialmente por conta de ações 
desta natureza. O Conselheiro Jaílson Baraúna informou, no que tange a Comissão de Futebol, ter a 
certeza que fizeram plenamente o papel, cumprindo fielmente com todos os relatórios encaminhados a 
Mesa, só que infelizmente se tem um fato atípico, que é o momento do futebol, e em cada momento 
ruim, surgem opiniões para que o conselho tome providências, só que o estatuto não delega ao CD, 
nenhum tipo de ingerência direta no Departamento de Futebol do Clube, que tem liberdade e autonomia 



resguardados. O Conselheiro Paulo Rogério saudou os conselheiros fiscais que encerram o mandato, 
pelo excelente trabalho desenvolvido, dando boas-vindas aos novos eleitos e aos conselheiros 
empossados. Sugeriu que nas próximas ações, fossem criadas certas disciplinas para os trabalhos das 
comissões, para terem a obrigação de prestar contas de seus trabalhos periodicamente. O Conselheiro 
Gabriel Evangelista endossou o que o Conselheiro Natanael Fernandes falou sobre um dos artigos 
aprovado, sobre responsabilidade social, parabenizando os conselheiros signatários pela proposição, 
pois deixaram um legado para o Clube. Finalizou agradecendo os ex conselheiros Leandro Fernandes 
e Mario Jr. pela ajuda na formalização da proposta. A Conselheira Virgínia Mendes parabenizou os 
novos membros do Conselho Fiscal e deu boas-vindas aos novos conselheiros recém empossados. 
Dando continuidade ao que o Conselheiro Sérgio Ricardo falou, com relação ao quadro de mulheres 
no Conselho Deliberativo, salientou que o requerimento lido pelo Conselheiro Hélio Santos, fala 
justamente dessa regulamentação, tendo sido requerido desde de março de 2019, e reiterado em 2020, 
onde a Mesa enviou para a Comissão Social em março de 2020. Sobre a explicação do presidente 
Carlos Eduardo, que devido a pandemia, as comissões estão tendo dificuldade de trabalhar, informou 
que a Comissão de Ética está se reunindo constantemente sem maiores dificuldades. Finalizou 
endossando a fala do Conselheiro Marcelo Daltro, com relação ao cumprimento do estatuto, e a fala 
do Conselheiro Paulo Rogério sobre a atuação das comissões. O Vice Presidente Thiago Dória deu um 
feedback sobre o requerimento mencionado e lido pelo Conselheiro Leandro Andrade, pois recebeu a 
informação da Diretoria Executiva, que o problema de uma eventual confusão no procedimento do 
CAS para desmembramento das taxas, já havia sido solucionado, não impedindo assim, nenhum sócio 
de adimplir com suas obrigações sociais em função de débitos que tenham com o acesso garantido, 
débitos estes que permanecerão, não havendo perdão, mas com a possibilidade de quitar a contribuição 
associativa e manter-se em dia com essa. A palavra retornou para o Presidente da Mesa, que para 
finalizar, agradeceu a presença de todos e por fim deu por encerrada a reunião às 20:30H, cuja sessão 
foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros presentes na sessão subsequente, 
sem oposição, sendo lavrada e assinada em duas vias pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo.      
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