
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
ESPORTE CLUBE BAHIA REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2020. 

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 8:30h, 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 dez de agosto de dois mil e vinte, 
e ordem do dia, com a finalidade de: 1 – Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior; 2 – 
Aprovação em referendo da Resolução CD nº 02/2020; 3 – Aprovação do Aditivo Transitório ao 
Regulamento do Voto à Distância nas Assembleias Gerais, e; 4 – 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, antes de entrar na pauta, Carlos Eduardo fez breves considerações 
iniciais e deu iniciou ao item um, apreciação e aprovação da ata da reunião anterior, informando 
que a Mesa fez uma alteração na Resolução CD 02/2020, referente as votações, permitindo que a 
Casa possa fazer a validação das atas por exclusão, dessa forma, perguntou se existia alguém que 
se opõe a aprovação da ata da reunião anterior, e como não houve nenhuma manifestação em 
contrário, o documento foi aprovado por unanimidade. No segundo item da pauta, aprovação em 
referendo da Resolução CD nº 02/2020, o Presidente Carlos Eduardo reforçou que a publicação da 
Resolução foi realizada com a colaboração da Comissão Jurídica, passando a palavra ao seu 
Coordenador, o Conselheiro Fábio Periandro, que fez um histórico sobre a aprovação da 
possibilidade do voto online no triênio passado, e os receios que se tinha na época quanto a 
ferramenta, tendo a realidade sido pautada em um momento pré pandemia. Diante disso, foi 
necessária a edição das resoluções e aditivo, para que durante o período emergencial, e 
exclusivamente durante ele, as votações fossem realizadas, por não ser permitida a votação de 
maneira presencial, tendo o procedimento entrado na conta da exceção, logo se amanhã for 
ordenado pelo município, ser possível com comparecimento, a norma deixa de vigorar. O Vice 
Presidente Thiago Dória sugeriu que o item três da pauta, aprovação do Aditivo Transitório ao 
Regulamento do Voto à Distância nas Assembleias Gerais, por ser muito parecido com o tema em 
debate, e que estão dando lastro legal para continuar fazendo o trabalho do Conselho Deliberativo, 
possa ser debatido em conjunto com o item dois da pauta nesse momento. O Presidente Carlos 
Eduardo se mostrou bastante simpático ao encaminhamento, submetendo ao pleno, pelo processo 
semelhante que a Casa realizou na aprovação da ata, tendo a proposta sido aprovada por 
unanimidade. Com isso, foi reiniciado o tempo regimental para inscrições dos conselheiros, e 
Carlos Eduardo de logo franqueou a palavra ao Conselheiro Caio Botelho, que com referência a 
Resolução 02/2020, que trata prioritariamente do voto secreto no âmbito do Conselho Deliberativo, 
tendo o Art. 6 referente também da aprovação das atas das reuniões anteriores, dando a 
possibilidade de votação por exclusão, sugeriu  uma nova redação para o artigo, ou um novo 
seguinte a esse, permitindo que tais deliberações também possam ser realizadas como da aprovação 
das atas, salvo nas hipóteses em que ocorra exigência regimental e estatutária, por decisão da Mesa 
Diretora ou por requisição de algum conselheiro que queira a votação nominal, pois com a regra 
vigente toda votação tem que ser nominal, mesmo nas circunstâncias em que haja consenso. Após 
debate com as participações de Carlos Eduardo Guimarães , Thiago Dória, Fábio Periandro e Caio 
Botelho, se chegou a uma nova redação para o artigo como segue: Art. 6o. Nas reuniões realizadas 



de modo virtual, as votações poderão ocorrer através de consulta aos participantes sobre a 
existência de abstenções ou voto contrário à matéria em pauta, devendo ocorrer por votação 
nominal apenas nas hipóteses em que houver exigência estatutária ou regimental, por decisão da 
Mesa Diretora, ou por requisição de algum Conselheiro aprovada pelo pleno no rito deste artigo, 
ficando revogada a obrigatoriedade prevista no Art. 4º, § 5º, da RESOLUÇÃO CD N. 01/2020. O 
Conselheiro Geraldo Tripodi, com relação ao Art. 5 do aditivo transitório ao regulamento do voto, 
referente ao prazo de vigência até 31/10/2020, para permissão dessa condição especial, ponderou 
que a perspectiva é que a pandemia permaneça até início de 2021, sugerindo então, que a norma 
possa postergar um pouco mais a sua vigência até junho de 2021, para não existir a necessidade de 
nova reunião, para aprovação de nova data. O Vice Presidente Thiago Dória achou a observação 
bastante pertinente, mas ponderou que a norma foi produzida dessa forma por conservadorismo e 
por entender que a Casa precisa fazer desse estado excepcional o menor possível, tendo a data de 
31/10 sido colocada por ser a de vigência da Lei 14.010, sendo bastante possível esta ser estendida, 
mas entende ser bastante adequado que a Casa possa normatizar com prazo superior realmente. 
Após breve debate na Casa, se chegou a princípio a duas propostas de encaminhamento, com 
relação ao prazo de vigência da normativa. O Conselheiro Paulo Rogério informou ter percebido 
um pequeno erro de português no parágrafo II do Art. 3, na proposta de resolução. Sugeriu que 
seja analisada a possibilidade de adotar uma solução via aplicativo de celular, semelhante ao 
existente no Congresso Nacional, para votação de todas as deliberações do Conselho, sem prejuízo 
para aqueles que desejarem fazer de forma verbal e nominal. Por fim, sobre o prazo de vigência da 
normativa, ocorrida no debate anterior, encaminhou uma sugestão do Conselheiro Ronaldo 
Nascimento, para que ficasse limitado ao atual mandato, até 12/2020. O Vice Presidente Thiago 
Dória ponderou que entendia não ter sido criado um problema para a próxima legislatura, pois além 
de não sabermos quando eles irão tomar posse, no momento inicial do próximo mandato, eles 
podem decidir por encerrar a normativa a qualquer tempo, mas deixaremos algo testado e vigente 
para por ventura auxiliar o trabalho deles. O Conselheiro Fernando Galvão lembrou que foram 
apresentadas duas propostas de encaminhamento de votação, com referência ao prazo de vigência 
da resolução, uma do Conselheiro Geraldo Tripodi com prazo até 06/2021 e outra do Conselheiro 
Ronaldo Nascimento até 12/2020. Terminada a participação dos inscritos, o Presidente Carlos 
Eduardo colocou em votação o item dois da pauta, com a aprovação em referendo da Resolução 
CD nº 02/2020, com apenas a alteração já descrita do Art.6º. A proposta foi aprovada pelos 
conselheiros Abelardo Sampaio Neto, Abraão Pires, 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 Botelho, Carlos Eduardo Cerqueira, 
Carlos Eduardo Araújo, Cláudio Verde, Danilo de Araújo, David Ricardo Pereira, Diego Costa, 
Diego Tavares, Durval Saback Filho, Eduardo Sampaio, Elida Brandão, Emerson Santos, Fábio 
Rocha, Fábio Periandro, Fernando Galvão, Gabriel Evangelista, Geraldo Tripodi, Gustavo 
Baraúna, Hélio Santos, Hélio Miranda Júnior, Igor Carneiro, Jailson Baraúna, Jonatha Gois, José 
Augusto Vicente, José Roberto Freire, Leandro Andrade, Liane Durão, Lucas Araújo, Lucas Costa, 
Luciano Vieira, Luis Alberto Junior, Marcelo Daltro, Marcio Marcilio, Marcos Dvanir Bispo, 
Marcos Henrique Lima, Marcos Paulo Fontes, Marcos Paulo Pimentel, Marcus Vinicius Dias, 
Mateus Freire, Moreno Borba, Natanael Fernandes, Nelson Ribeiro Neto, Ney Silva, Olavo 



Fonseca Filho, Oldgard De Freitas Junior, Paulo Rogério Campos, Pedro Luiz Martucci, Ricardo 
Sapucaia, Ricardo Maracajá, Rogerio Gargur, Rogerio Silveira, Ronaldo Nascimento, Serge Euler 
Magalhães, Sergio Vilalva, Thiago Doria, Tiago Eloy, Victor Emanoel Souza, Virginia Mendes, 
Wellington Campos e Willadesmon Santos. O Conselheiro Diogo Dias se absteve da votação. Em 
seguida, Carlos Eduardo colocou em votação o item três da pauta, aprovação do Aditivo Transitório 
ao Regulamento do Voto à Distância nas Assembleias Gerais, encaminhando três propostas para 
votação: I) pela não aprovação do aditivo; II) aprovação com vigência até 31/12/2020; III) 
aprovação com vigência até 30/06/2021. A proposta III foi aprovada por ampla maioria. Votaram 
pela aprovação da proposta III os conselheiros Abelardo Sampaio Neto, Abraão Pires, Alex 
Montenegro, Alexandre Jatobá, André Luís Carneiro, Annibal Sampaio Neto, Antônio Ribas, Apio 
Vinagre, Ary Belo Pina, Augesir de Carvalho Filho, Caio Noblat Costa, Caio Botelho, Carlos 
Augusto Mello, Carlos Eduardo Araújo, Cláudio Verde, David Ricardo Pereira, Diego Costa, 
Diego Tavares, Diogo Dias, Durval Saback Filho, Eduardo Sampaio, Elida Brandão, Emerson 
Santos, Fábio Rocha, Fábio Periandro, Geraldo Tripodi, Gustavo Baraúna, Hélio Miranda Júnior, 
Igor Carneiro, Jailson Baraúna, Jonatha Gois, José Augusto Vicente, José Roberto Freire, Leandro 
Andrade, Liane Durão, Lucas Costa, Luciano Vieira, Luis Alberto Junior, Marcelo Daltro, Marcio 
Marcilio, Marcos Henrique Lima, Marcos Paulo Fontes, Marcos Paulo Pimentel, Marcus Vinicius 
Dias, Mateus Freire, Moreno Borba, Natanael Fernandes,  Nelson Ribeiro Neto, Ney Silva, Olavo 
Fonseca Filho, Oldgard De Freitas Junior, Paulo Rogério Campos, Pedro Luiz Martucci, Ricardo 
Sapucaia, Ricardo Maracajá, Rodrigo Neiva, Rogerio Gargur, Rogerio Silveira, Sergio Vilalva, 
Thiago Doria, Tiago Eloy, Wellington Campos e Willadesmon Santos. Votaram a favor da 
proposta II os conselheiros Danilo de Araújo, Fernando Galvão, Gabriel Evangelista, Hélio Santos, 
Ronaldo Nascimento, Serge Euler Magalhães, Victor Emanoel Souza e Virginia Mendes. O 
conselheiro Andrenei Sat´anna se absteve. Antes de entrar no último item, o Presidente Carlos 
Eduardo solicitou que a Comissão Jurídica se debruçasse em um normativo de regras de conduta 
no âmbito das reuniões virtuais do Conselho Deliberativo, pois o ambiente é de seriedade e de 
contribuição para o crescimento do Esporte Clube Bahia, e os conselheiros têm que ter o mínimo 
de postura ao participar das reuniões. Deu-se início então ao item o que ocorrer, com o Conselheiro 
Leandro Andrade lembrando que na última reunião do Conselho, foi falado do trabalho da 
Comissão de Finanças, com acompanhamento da situação financeira do Clube, reforçando o 
pedido que esse trabalho seja compartilhado com o pleno. Carlos Eduardo informou que a 
Comissão havia encaminhado um e-mail para a Mesa essa semana, solicitando mais uma reunião 
com a equipe financeira do Bahia, e assim que tiver um relatório finalizado, será apresentado na 
Casa. O Conselheiro Annibal Sampaio reforçou a necessidade de todos que utilizarem o sistema 
de reuniões virtuais, o fazerem com uso correto do nome e utilização da câmera ligada, para não 
abrir possibilidade de alguém estar na reunião que não seja autorizado. O Conselheiro Marcelo 
Daltro pediu esclarecimentos sobre uma questão estatutária, que estabelece revisão e atualização 
dos regimentos internos, código de ética e política de transparência no prazo de cento e oitenta dias 
da posse, tendo verificado que não ocorreu. O Presidente Carlos Eduardo contextualizou o 
Conselheiro, informando que ao longo do triênio a Casa já havia demandado a Comissão Jurídica 
nesse sentido, no entanto, o pleno entendeu que havia necessidade de realizar alterações 
estatutárias, e diante disso, a COMJUR relatou que só havia possibilidade das alterações dos 



normativos, após a conclusão da revisão estatutária, inclusive com parecer aprovado nesse sentido, 
tendo o Conselho tentado realizar essas alterações, mas não houve quórum estatuário suficiente. 
Finalizou reforçando não se tratar de uma falha do Conselho Deliberativo nesse sentido, mas de 
um procedimento que surgiu, diante da necessidade de prioritariamente se realizar as adequações 
propostas no Estatuto. O Conselheiro Geraldo Tripodi solicitou que o sobrenome do sócio Everaldo 
fosse retificado na ata da última reunião. O Conselheiro André Luís complementou a informação 
com relação à Comissão de Finanças, salientando que a reunião citada pelo presidente da Casa teve 
que ser postergada, em virtude de problemas de saúde do coordenador Márcio Paiva. Com relação 
às finanças do Bahia, informou que ainda não foi disponibilizado os documentos referentes ao mês 
de junho, para fechar o primeiro semestre, aguardando também a análise do segundo trimestre por 
parte do Conselho Fiscal. O Conselheiro Fábio Rocha trouxe à baila, informações sobre a saída o 
treinador Amadeu do sub-20, e reforçou o pedido para que a Casa possa pautar o tema divisão de 
base o mais rápido possível. O Conselheiro Fernando Galvão lembrou sobre a realização no dia 
19/08 da simulação do voto eletrônico, e agradeceu aos membros de todos os grupos pela recente 
participação em debate virtual. O Conselheiro Paulo Rogério enfatizou a realização da entrega das 
horarias no dia 17/08, sugerindo que a Mesa fizesse o registro do evento. Carlos Eduardo agradeceu 
a Paulo Rogério, informando como será toda a dinâmica da cerimônia de entrega das homenagens 
em 2020, lamentando não poder repetir o mesmo tipo de evento presencial do ano passado, que 
contou com grande participação dos sócios, e enalteceu esse dia democrático tricolor, onde foram 
expurgados do Clube, pessoas que fizeram mal ao mesmo. Para finalizar, agradeceu a presença de 
todos e por fim deu por encerrada a reunião às 10:13H, 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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