
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
ESPORTE CLUBE BAHIA REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020. 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte, às 18:30h, na Arena Fonte Nova, nesta 
capital, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, 
conforme Edital publicado no jornal A Tarde, edição de vinte e oito de fevereiro de dois mil 
e vinte, e ordem do dia, com a finalidade de: 1 – Apreciação e aprovação da ata da reunião 
anterior; 2 – Apresentação ao Conselho Deliberativo, pelo fornecedor do sistema de voto à 
distância, da solução a ser utilizada pelo clube nas próximas assembleias gerais (§2º, do art. 
11, do Regulamento);  3 – Aprovação do parecer da Comissão de Patrimônio do Conselho 
Deliberativo acerca da possível alienação de bem imóvel (Fazendão e terreno do Jardim das 
Margaridas) e demais questões relacionadas; 4 – Apresentação, pelas comissões permanentes 
do Conselho Deliberativo, de relatório sobre os trabalhos até então desenvolvidos, e; 5 – O 
que ocorrer. Iniciada a reunião o Presidente do Conselho Carlos Eduardo passou a palavra ao 
Secretário Lucas Costa para fazer a leitura do Edital Convocatório. Ao fim, Carlos Eduardo 
antes de dar inicio aos itens de pauta e nos informes iniciais, comunicou recebimento de 
pedido assinado por quatro conselheiros para pautar requerimento sobre participação 
feminina nos poderes do Clube, tendo este sido enviado a Comissão Social para emissão de 
parecer no dia 18/02 e recebimento de requerimento assinado por vinte e um conselheiros 
com proposta de criação da Comenda aos Campeões de 59, tendo também sido enviado a 
Comissão Social para emissão de parecer no dia 06/03. Para finalizar, homenageou as 
conselheiras da Casa pelo dia internacional da mulher. Dando início aos itens de pauta, o 
Presidente colocou em votação a apreciação e aprovação da ata da reunião anterior, a qual foi 
aprovada por unanimidade. Prosseguindo com o segundo item da pauta, apresentação ao 
Conselho Deliberativo, pelo fornecedor do sistema de voto à distância, da solução a ser 
utilizada pelo clube nas próximas assembleias gerais (§2º, do art. 11, do Regulamento), 
Carlos Eduardo explicou que tal item era necessário para cumprir uma exigência 
regulamentar e que a Comissão Transitória do voto a distância deliberou que só haverá 
necessidade de nova apresentação, caso haja mudança no sistema, sendo que a apresentação 
de hoje contempla as futuras Assembleias Gerais do corrente ano, sendo o sistema atual o 
mesmo utilizado no teste realizado pelos conselheiros na Assembleia de prestação de contas 
no ano passado. O Presidente do Conselho convidou então, os representantes da empresa 
Infolog Tecnologia para fazerem a apresentação do proposto, que contou com a ajuda do 
gerente de TI do Clube Luiz Carvalho. Terminada a apresentação, o Coordenador da 
Comissão Transitória Augesir Carvalho salientou que o Bahia encontrou no banco de dados 
do Clube, algumas duplicidades de e-mails e/ou celulares, mas não em CPFs e que, após 
consulta a Comissão, esta ficou de fazer uma proposta, que ainda não foi fechada, existindo 
algumas alternativas para solucionar a questão, como por exemplo, a comunicação aos sócios 
que apresentaram duplicidade, para que corrijam o cadastro, sob pena de não receberem a 
chave de acesso. Ao fim, foram esclarecidas duvidas dos Conselheiros Danilo Araújo, 
Marcio Paiva, Geraldo Tripodi, Paulo Rogério, Sérgio Ricardo Miranda, Rogério Gargur e 
Annibal Sampaio. O Presidente Carlos Eduardo então agradeceu a presença dos prepostos da 



Infolog e a Luiz Carvalho do Clube e deu inicio então ao terceiro item de pauta, aprovação 
do parecer da Comissão de Patrimônio do Conselho Deliberativo acerca da possível 
alienação de bem imóvel (Fazendão e terreno do Jardim das Margaridas) e demais questões 
relacionadas, convidando o Presidente Guilherme Bellintani, o Vice Presidente Vitor Ferraz 
e o Presidente do Conselho Fiscal Marcus Verhine para comporem a mesa e explicou os 
motivos pelos quais o parecer enviado não continha valores, bem como as empresas 
proponentes, e embasado no inciso XVII do Art. 26 do Estatuto do Clube, colocou em 
votação o pedido de sigilosidade da reunião, a partir do presente momento, sob pena de 
responsabilidade do Conselheiro que eventualmente vazar informações. A sigilosidade foi 
aprovada por unanimidade. Em seguida passou a palavra ao Presidente Guilherme Bellintani, 
que ressaltou que com toda confiança que se tinha no Conselho como Instituição, 
sinceramente achava muito difícil, com cem conselheiros, se conseguisse preservar 
informações de valores e por questões estratégicas de comercialização e negociação do 
Clube, seria muito importante que cada um fizesse uma reflexão para proteger o Bahia. 
Carlos Eduardo informou a Guilherme que foi alinhado que se enviasse o parecer sem os 
dados sensíveis, mas que estes seriam apresentados na reunião, mas que diante da explanação 
do Presidente do Clube, cabia ao Pleno do Conselho decidir a melhor forma e mais segura de 
se apresentar o parecer, se com os dados ou sem os mesmos. Após extenso debate entre os 
presentes, foi encaminhada pela Mesa a proposta da Comissão de Patrimônio apresentar o 
parecer com a omissão de valores e se posteriormente o Conselho entender e deliberar pela 
necessidade de exposição dos dados, se votaria por tal. Por maioria dos votantes decidiu-se 
pela manutenção da omissão dos valores. O Coordenador da Comissão de Patrimônio Olavo 
Fonseca, fez a apresentação de como se deu todo o processo de avaliação de documentações 
e sobre as visitações técnicas realizadas para emissão do documento. Terminada a exposição 
do parecer, Guilherme Bellintani teceu algumas breves explicações complementares. O 
Presidente do Conselho franqueou então a palavra aos inscritos para o item de pauta e o 
Conselheiro Vicente Pithon afirmou que não tinha como se debater proposta de compra e 
venda sem saber todos os detalhes e ressaltou a importância de se discutir o que será feito 
com esse dinheiro, atrelando esse debate a uma regra estatutária que determine uma 
responsabilidade final do Clube. O Conselheiro Geraldo Tripodi entendeu que independente 
da coragem do Clube no processo de venda, não se está com a faca no pescoço, pois já havia 
ficado claro que a manutenção do Fazendão pode ser viável, até se conseguir uma melhor 
proposta, diante da atual dificuldade do mercado. Continuou pedindo que houvesse um 
cuidado da Diretoria e do Conselho, de avaliação da conveniência e oportunidade da 
alienação do Fazendão nesse momento. O Conselheiro Mauricio Góes reafirmou a 
importância de se saber os valores, para que possa balizar adequadamente a decisão e até 
para uma possibilidade de maior contribuição da Casa. O Conselheiro Fernando Galvão 
mencionou sobre as possibilidades de utilização do dinheiro da possível venda e condições 
de pagamentos ofertados nas propostas. Propôs uma negociação com uma entrada maior, 
para que possam ocorrer investimentos no CT e/ou liquidação de dividas. O Conselheiro 
Lucas Di Tullio parabenizou a Comissão de Patrimônio pelo trabalho realizado e questionou 
se era possível esclarecer em que faixa de valor se encontrava a proposta, entre valor de 



mercado, liquidação forçada e ordenada, opinando que não era viável a venda através de 
liquidação forçada. Sobre a necessidade de uma terceira avaliação e nas atuais, era prudente 
se poder ver o VGV exato. O Conselheiro Rogério Silveira sugeriu que o máximo de 
parcelas aceitas no contrato seja de vinte e quatro e que seja adotado um índice de reajuste, 
além de se estabelecer um sinal mínimo de 15% do valor do imóvel a ser vendido. Quanto ao 
valor da venda, poderia ser estabelecida uma margem de desconto para pagamento à vista ou 
poderia se fazer também uma venda hibrida, com 50% através de financiamento e os outros 
50% com VGV, ou outra proporção percentual. O Conselheiro Marcio Paiva defendeu o seu 
voto pela não divulgação dos valores, pois poderia influenciar nas negociações em 
andamento. Sobre os setores do Fazendão que ainda possuem móveis, questionou a 
destinação dos mesmos. O Conselheiro Annibal Sampaio sugeriu a venda do Fazendão para 
um empreendedor, que comprasse outras equipes de futebol e colocasse para utilizar o 
espaço. O Conselheiro Rogério Gargur sugeriu que fosse retirado do parecer à questão do 
leiloeiro, por conta da localidade do Fazendão e, por conseguinte limitação de ofertas, sendo 
desnecessária a contratação deste profissional. Sobre o novo laudo de avaliação, se 
manifestou contrário, pois não deveria de postergar mais o processo de alienação. Sobre a 
destinação das receitas com a venda, opinou que era temerário se estabelecer como seria 
utilizado na atualidade, pois a próxima gestão possa entender de forma divergente. Por fim, 
fez um calculo de quanto seria recebido mensalmente e opinou que seria mais prático que 
fosse utilizado para pagamento de dívidas. O Conselheiro Leandro Andrade ratificou o 
pedido de se apresentar o estudo de potencial construtivo do valor do VGV. Fez uma relação 
com o coeficiente de aproveitamento da área do Fazendão, com valor do m2 com venda dos 
apartamentos, dando um valor total previsto muito grande. Continuou alertando que outra 
situação a ser avaliada é que nas duas propostas recebidas, as parcelas terão mais de três anos 
para serem quitadas, então sugeriu que o Clube solicitasse que as empresas proponentes 
fizessem uma proposta de permuta financeira e não de permuta física, pois existiam garantias 
contratuais mais seguras nesta. O Conselheiro Ricardo Miranda afirmou que já não tinha 
segurança do que seria votado hoje e depois de parte da reunião ficou ainda mais em dúvida. 
Mencionou a responsabilidade dos gestores do Clube em relação às contas por conta do 
PROFUT e manifestou preocupação sobre a falta de garantias ate o momento apresentado 
pelas empresas, sugerindo que a que venha a comprar, seja feito um seguro, para assegurar 
os valores a serem recebidos. O Conselheiro Diogo Dias fez defesa quanto a não divulgação 
das propostas por completo, pois já se tinha informações suficientes para a tomada de 
decisão e não tinha porque expor o Clube nas negociações. O Conselheiro Jailson Baraúna 
demonstrou incomodo por não poder saber valores e demais dados sensíveis das propostas, 
por conta do histórico de vazamento de informações na Casa. Teceu duras criticas com a 
atitude de alguns conselheiros quanto a isso, pedindo mais amadurecimento e 
responsabilidade aos pares. Finalizou sugerindo uma melhor negociação no prazo de 
recebimento das parcelas. O Conselheiro Neilan Mendes concordou com Baraúna, mas 
salientou que se for esperar que todos tenham o mesmo nível de entendimento das coisas, 
não se estaria defendendo o Clube, por isso que é a favor de que não sejam divulgados os 
dados. O Conselheiro Marcos Dvanir ressaltou que a venda do Fazendão tem que ter total 



segurança de recebimento, já que pelo que se apresenta não será a vista. Manifestou dúvida 
sobre a apresentação dos dados, no que tange o vazamento das informações e ao mesmo 
tempo se sentia envergonhado que tenha que ser feito dessa forma. Sugeriu que nessa venda, 
o Clube pudesse alienar o terreno, mas que por garantia, fossem empresas idôneas e 
estabilizadas no mercado, sem processos judiciais e que um banco pudesse adiantar o 
dinheiro para o Bahia, mesmo com deságio do valor. O Conselheiro Arnando Lessa usou sua 
experiência para falar sobre as restrições e dificuldades para empreendimentos naquela área, 
tais como mobilidade, saneamento, esgotamento sanitário, transporte coletivo, dentre outras, 
sugerindo então, que o Clube pudesse se adiantar e pedir a prefeitura uma orientação prévia 
no sentido do que pode fazer na região, para que possa ficar mais fácil negociar com as 
empresas interessadas. O Conselheiro Caio Botelho questionou sobre a doação de alguns 
móveis em decorrência da mudança para o novo CT, sugerindo que em uma próxima 
eventual doação, pudesse ser previamente comunicada ao Conselho Deliberativo, apenas por 
dever de transparência. Sobre a destinação dos recursos, enfatizou que politicamente era 
muito mais conveniente para a Diretoria atual, investir em algo tangível como o patrimônio, 
pois seria mais visível para a torcida, só que o pagamento de dívidas traria benefícios em 
longo prazo muito mais consistentes. Terminada a participação dos inscritos a palavra voltou 
para a Mesa e Carlos Eduardo, conforme combinado anteriormente colocou em votação a 
manutenção do sigilo para os dados sensíveis do parecer que foi aprovado por maioria dos 
votos. Ocorreu então um debate na Casa sobre a melhor forma de se encaminhar a proposta 
de votação e foram encaminhadas duas propostas de votação. Uma do Conselheiro Ricardo 
Miranda de não votar o parecer hoje, para aqueles que não se sentem seguros. Apenas os 
Conselheiros Geraldo Tripodi, Ricardo Gordilho, Marcos Paulo Pimentel e Ricardo Miranda 
aderiram à proposta. Então a Mesa colocou em votação a proposta de se votar o parecer da 
comissão de Patrimônio na data de hoje, incluindo as sugestões que foram feitas pelo 
Conselho nessa reunião. A proposta foi aceita por ampla maioria e registrou voto contrário o 
Conselheiro Geraldo Tripodi. Os Conselheiros Leandro Andrade, Ricardo Gordilho, Marcos 
Paulo Pimentel e Ricardo Miranda se abstiveram da votação. Para ratificar os itens sugeridos 
como adendos ao parecer, o Presidente Guilherme Bellintani releu as propostas que seguem: 
que seja contratada pela Diretoria Executiva uma terceira avaliação, que inclua estudo sobre 
potencial de VGV do imóvel. Que sejam aceitas novas propostas até o ultimo dia do 
processo de venda, até posteriormente a Assembleia Geral de Sócios. Não fazer nenhuma 
venda vinculada ao alvará, salvo se for pelo mínimo. Aceitar somente pagamento em no 
máximo vinte e quatro parcelas, sendo que deve ser reajustadas pelo INPC. Garantir um 
pagamento de sinal de pelo menos 15%. Não vender por um valor que seja considerado 
venda forçada com base nos laudos contratados. Discutir com as empresas a hipótese de um 
banco que antecipe o recurso, para recebimento do valor a vista pelo Cube. Exclusão da 
necessidade da figura do leiloeiro, mas com acompanhamento da Comissão de Patrimônio 
até o último dia do processo. Realizar novas divulgações em jornais e site do Clube. Para 
finalizar, o Presidente Guilherme Bellinatni se comprometeu, que apesar de não ser 
obrigação estatutária e caso a AGE aprove a venda do Fazendão, de seguir todos os 
indicativos do parecer e respectivos adendos. O Conselheiro Alexandre Jatobá sugeriu a 



adesão dos grupos que não se sentirem representados na Comissão de Patrimônio, para que 
possam acompanha-la no processo. O Presidente Carlos Eduardo deferiu a sugestão, 
salientando que por questões regimentais, o acompanhamento será realizado para 
conhecimento, sem poder de voto ou decisão e passou a palavra ao Presidente do Conselho 
Fiscal Marcus Verhine, que deu conhecimento ao Conselho Deliberativo sobre o parecer 
dessa instância do Clube. Carlos Eduardo então agradeceu a presença da Diretoria Executiva 
do Clube e antes de dar inicio ao quarto item da pauta, apresentação, pelas comissões 
permanentes do Conselho Deliberativo, de relatório sobre os trabalhos até então 
desenvolvidos, passou a palavra ao Conselheiro Fábio Rocha, tendo este solicitado que pelo 
adiantar da hora e devido ao grande numero de comissões a se apresentar, que o assunto foi 
suprimido da sessão de hoje e fosse colocado na próxima reunião extraordinária. O 
Presidente Carlos Eduardo colocou a proposta em votação e a mesma foi aprovada por 
maioria dos votos. Para finalizar a pauta, deu-se inicio ao quinto item, o que ocorrer e Carlos 
Eduardo passou a palavra ao Conselheiro Fernando Galvão que relatou que a Comissão de 
Ética havia sido chamada de letárgica, mas salientou que para a mesma agir, os processos 
tinham que chegar e quem abria os mesmos é a Corte Especial de Conselheiros e por conta 
disso a Comissão não pôde trabalhar. O Vice Presidente Thiago Dória ressaltou que quem 
propõe os processos é qualquer sócio do Clube, que venha a representar perante a Corte 
Especial e que os únicos processos que a Corte abre de oficio, são os processos relativos à 
faltas dos conselheiros. O Conselheiro Jailson Baraúna respondeu que o fato de ter afirmado 
que o procedimento é letárgico, não imputa ofensas ou agressões, no entanto no seu 
entendimento, os processos de apurações de faltas têm sido realmente lentos e lenientes. O 
Conselheiro Leandro Andrade justificou sua abstenção na votação para aprovação do parecer 
da Comissão de Patrimônio, por entender que o mesmo não está pronto, achando que o que 
foi solicitado na reunião de hoje, com referência aos adendos e que a Diretoria Executiva 
anotou para acrescentar ao parecer, pode influenciar significativamente nas conclusões que 
serão apresentadas. As questões de avaliação de VGV e avaliação de proposta por permuta 
financeira podem dar outra conotação ao parecer. Salientou que as garantias também fazem 
muita diferença, afirmando que hoje a Casa deveria ter tido um pouco mais de cuidado e não 
ter feito a aprovação de maneira apressada, onde se teve todo ano passado para ter sido feito 
o estudo de forma mais transparente e de forma menos arriscada para o Clube. O Conselheiro 
Ricardo Miranda aderiu a justificativa do Conselheiro Leandro. O Conselheiro Diogo Dias 
informou que em outubro de 2019 protocolou no Clube uma proposta sobre Lei Geral de 
Proteção de Dados e que até o momento não havia tido retorno, sendo importante tal 
resposta. Salientou com referência a questão orçamentária, que desde a eliminação da Copa 
do Brasil, o Clube sofreu um baque muito grande e diante disso, sugeriu que nos próximos 
anos, o orçamento seja realmente conservador, não prevendo neste, metas esportivas grandes, 
lembrando que a Casa concordou com o orçamento apresentado para 2020. Finalizou falando 
sobre os troféus que irão para o Museu, solicitando cuidado quando da realização de outros 
eventos na Arena, para assegurar que o patrimônio do Clube esteja protegido. O Conselheiro 
Rogério Gargur solicitou novamente a Mesa que seja analisada pela Comissão Jurídica, a 
questão dos conselheiros que enviam um excesso de justificativas de faltas. Parabenizou a 



todos pelo compromisso na assinatura do requerimento para pautar novamente as adequações 
estatutárias, sinalizando que o mesmo já havia sido entregue a Mesa. O Conselheiro Ricardo 
Miranda questionou sobre a quantidade de processos que chegaram à Comissão de Ética e 
quantos processos foram demandados para a Corte Especial de Conselheiros. O Conselheiro 
Fernando Galvão, sub coordenador da Comissão de Ética, respondeu que os três processos 
que chegaram foram dados andamento e que os demais tem que ir para a Corte para devida 
abertura de processo e envio a Comissão. O Vice Presidente do Conselho e Secretário da 
Corte Especial Thiago Dória, lembrou que dentro do processo de adequações estatutárias, 
tinha previsto que a Comissão de Ética voltasse a ter essa atuação, alertando que o cuidado 
dos processos começarem na Corte seria para atender a Artigo do Estatuto. Informou que na 
Corte atualmente tinham vinte processos, sendo dezenove por faltas de conselheiros e um de 
representação contra sócio, sendo que dezessete já haviam sido encaminhados a Comissão de 
Ética, faltando pequenos detalhes para o envio dos restantes. O Conselheiro Fernando 
Galvão confirmou que só havia recebido os processos na data de hoje e finalizou afirmando 
que a preocupação das duas instâncias do Clube era de fazer a coisa com maior segurança 
possível, para não dar brecha para futuros questionamentos. O Presidente Carlos Eduardo 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 22:40h, 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. 
Anexa a presente ata, seguirá para registro em cartório a lista de presentes em duas vias.       
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