
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE 
CLUBE BAHIA REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2020. 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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 vinte de julho de dois mil e vinte, e 
ordem do dia, com a finalidade de: 1 – Apreciação e aprovação das atas das reuniões anteriores; 2- 
Abertura de votação das honrarias (o sistema de votação estará acessível, no dia 25/07/2020, a partir 
de 9h até 10:30h), 3- Aprovação do regulamento Eleitoral do Conselho Fiscal, 4- Apuração e 
divulgação do resultado da votação das honrarias, e; 5- 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 no item de pauta, Carlos Eduardo franqueou a palavra ao Conselheiro Caio 
Botelho, que havia levantando uma questão de ordem, sugerindo que as votações das atas fossem 
realizadas através do chat, já que este também fica registrado na gravação da reunião, para otimização 
de tempo. Carlos Eduardo achou uma sugestão interessante, mas salientou que a possibilidade para 
realização das reuniões virtuais, se baseou na aprovação da Resolução 01/2020, que disciplina as 
votações de forma nominal, mas que a Mesa estaria atenta para eventuais possibilidades de melhora no 
processo. O Conselheiro Fábio Periandro informou, na condição de Coordenador da Comissão Jurídica, 
que foi encaminhada uma minuta de resolução pela Mesa, no intuito de disciplinar as votações online, 
tendo um parecer sido passado em resposta, não havendo tempo regimental para ser pautado nessa 
reunião. O Presidente Carlos Eduardo agradeceu as contribuições e encaminhou a aprovação das atas 
das reuniões anteriores para votação, as quais foram aprovadas pelos Conselheiros Abraão Pires, Alex 
Montenegro, Alexandre Jatobá, André Luís Carneiro, André Telles,  Andrenei Sat´anna, Antônio 
Ribas, Apio Vinagre, Arnando Lessa, Ary Belo Pina, Augesir de Carvalho Filho, Caio Noblat Costa, 
Caio Botelho, Carlos Eduardo Cerqueira, Carlos Eduardo Araújo, Danilo de Araújo, David Ricardo 
Pereira, Diego Costa, Diogo Dias, Eduardo Couto, Elida Brandão, Emerson Santos, Fernando Galvão, 
Gosula Vijaya, Gabriel Evangelista, Geraldo Tripodi, Henrique De La Torre, Jailson Baraúna, Jonatha 
Gois, José Augusto Vicente, José Roberto Freire, Leandro Andrade, Leonardo Dantas, Lucas Araújo, 
Lucas Di Tullio, Lucas França, Lucas Costa, Luís Leite, Marcio Paiva, Marco Aurélio Tahim, Marcos 
Paulo Pimentel, Mateus Freire, Neilan Mendes, Nelson Ribeiro Neto, Ney Silva, Olavo Fonseca Filho, 
Oldgard De Freitas Junior, Otto Vinicius Lopes, Paulo Roberto Costa, Paulo Rogério Campos, Pedro 
Luiz Martucci, Ricardo Sapucaia, Ricardo Maracajá, Ricardo Gordilho, Rogerio Gargur, Rogerio 
Silveira, Ronaldo Nascimento, Sergio Vilalva, Sergio Ricardo Miranda, Thiago Doria, Tiago Eloy, 
Victor Emanoel Souza, Virginia Mendes, Vitor Pedrão e Willadesmon Santos. O Conselheiro Marcelo 
Daltro se absteve da votação. No segundo item da pauta, abertura de votação das honrarias, o Presidente 
Carlos Eduardo informou que a Mesa havia publicado a Resolução 02/2020, no intuito de viabilizar o 
processo de votação das honrarias, e que havia solicitado que a Comissão de Acompanhamento de 
Assembleias Gerais fizesse parte de todo o processo de votação, convidando o Conselheiro Annibal 
Sampaio para fazer a apresentação da emissão da zerésima e de seu documento de autenticação. 
Finalizada a apresentação às 09:00h, Carlos Eduardo declarou aberta a votação do Diploma do Mérito 
Esportivo e da Comenda Waldemar Costa. Passou em seguinte para o terceiro item da pauta, aprovação 
do Regulamento Eleitoral do Conselho Fiscal, convidando os membros da Comissão Eleitoral para 
fazerem a apresentação do proposto. Terminada a explanação, Carlos Eduardo agradeceu a Comissão 
e franqueou a palavra ao Conselheiro Jailson Baraúna, primeiro conselheiro inscrito, que parabenizou 



a Comissão pelo trabalho realizado, opinando ser pertinente manter a possibilidade da votação 
presencial, mas em ficando somente online, seria também plausível. O Conselheiro Marcelo Daltro, 
com referência ao capitulo III do Regulamento, no que tange aos documentos comprobatórios a serem 
apresentados, sugeriu que fosse evidenciado os meios hábeis para comprovação do notório saber. Com 
relação a data da posse, sugeriu que pudesse ser antecipada, dada a importância dos novos membros 
do Conselho Fiscal, já se encontrarem devidamente empossados e compromissados durante o processo 
de transição. O Conselheiro Abraão Pires, sobre o inciso III do Capitulo I do Regulamento, sugeriu 
que fosse alterado para o número mínimo de cinco conselheiros para a viabilização da eleição, não 
tendo a necessidade de oito. O Vice Presidente Thiago Dória complementou lembrando que o Estatuto 
fala em cinco titulares e três suplentes, se houverem, achando também razoável se manter o número 
mínimo em cinco e não oito. Após debate com participação do Presidente Carlos Eduardo, Rogério 
Gargur, Abrão Pires, Thiago Dória e Fábio Periandro e com aderência da Comissão Eleitoral da eleição 
do Conselho Fiscal, foi encaminhada a aprovação do Regulamento Eleitoral, com uma única alteração 
do inciso III, do Art. I, do número mínimo de oito para cinco candidatos. O encaminhamento foi 
aprovado de maneira unânime, tendo votado os conselheiros Abelardo Sampaio Neto, Abraão Pires, 
Alex Montenegro, Alexandre Jatobá, André Luís Carneiro, André Telles,  Andrenei Sat´anna, Annibal 
Sampaio Neto, Antônio Ribas, Apio Vinagre, Arnando Lessa, Ary Belo Pina, Augesir de Carvalho 
Filho, Caio Noblat Costa, Caio Botelho, Carlos Eduardo Cerqueira, Carlos Eduardo Araújo, Cláudio 
Verde, Danilo de Araújo, David Ricardo Pereira, Diego Costa, Diego Tavares, Diogo Dias, Eduardo 
Couto, Eduardo Sampaio, Elida Brandão, Emerson Santos, Fábio Rocha, Fábio Periandro, Fernando 
Galvão, Gosula Vijaya, Gabriel Evangelista, Geraldo Tripodi, Gustavo Baraúna, Hélio Miranda Júnior, 
Henrique De La Torre, 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, Luis Alberto Junior, Luís Leite, Marcelo Daltro, Marcio Paiva, Marco 
Aurélio Tahim, Marcos Dvanir Bispo, Marcos Henrique Lima, Marcos Paulo Fontes, Marcos Paulo 
Pimentel, Marcus Vinicius Dias, Mateus Freire, Moises Silva, Moreno Borba, Natanael Fernandes, 
Neilan Mendes, Nelson Ribeiro Neto, Ney Silva, Olavo Fonseca Filho, Oldgard De Freitas Junior, Otto 
Vinicius Lopes, Paulo Roberto Costa, Paulo Rogério Campos, Pedro Luiz Martucci, Ricardo Sapucaia, 
Ricardo Maracajá, Ricardo Gordilho, Rogerio Gargur, Rogerio Silveira, Ronaldo Nascimento, Serge 
Euler Magalhães, Sergio Vilalva, Thiago Doria, Tiago Eloy, Ulisses Amâncio Neto,  Victor Emanoel 
Souza, Virginia Mendes, Vitor Pedrão, Wagner Teles e Wellington Campos. Como não estava no 
horário para dar início ao item quatro da pauta, com apuração do resultado das votações das honrarias, 
o Presidente do Conselho antecipou a abertura das inscrições do item cinco, o que ocorrer, para os que 
desejarem, deixando também facultada a possibilidade de manifestação, após a divulgação do resultado 
da votação das honrarias. O Conselheiro Neilan Mendes reforçou a necessidade dos conselheiros 
votarem logo, para que fosse possível conseguir agraciar a todos os indicados para a homenagem. O 
Conselheiro Fernando Galvão lembrou a Casa da realização da missa de um ano da passagem de seu 
Adherbal, propondo uma menção honrosa a ele, de pronto aceita pela Mesa. O Conselheiro Leandro 
Andrade ressaltou que analisou as contas disponibilizadas no site do Clube, sugerindo que o Conselho 
pudesse acompanhar um pouco mais de perto, as questões financeiras do Bahia, pois no fluxo 
financeiro houve uma frustação grande de receitas, apesar de ser observado que Diretoria Executiva 
tem diminuído as despesas. Carlos Eduardo informou que já havia sido solicitado que a Comissão de 
Finanças, fizesse um acompanhamento constante da vida financeira do Clube, com reuniões periódicas 
e apresentando relatórios dessas análises. O Conselheiro Márcio Paiva, em nome da Comissão de 



Finanças, informou estarem acompanhando trimestralmente todas as contas, já tendo realizado uma 
análise do primeiro trimestre, e que solicitarão a Mesa uma reunião com o staff financeiro do Bahia, 
para que seja analisado o segundo trimestre. O Conselheiro Geraldo Tripodi solicitou uma moção de 
solidariedade, aos ex conselheiros Adeilson Amâncio e Everaldo Costa , por ambos terem sido 
acometidos pela Covid-19, já apresentando melhoras. O Presidente Carlos Eduardo de imediato 
aprovou a moção aos ex conselheiros, estendendo ao Conselheiro Igor Lordelo. O Conselheiro Ronaldo 
Nascimento questionou sobre o andamento das obras do Museu. Carlos Eduardo solicitou que a 
Comissão de Patrimônio possa fazer esse acompanhamento, para trazer as informações pertinentes em 
uma próxima reunião. O Conselheiro Rogério Silveira complementou as informações de Márcio Paiva, 
informando que basicamente a única receita que o Clube dispõe atualmente, são as provenientes do 
plano de sócios, salientando que a folha de pagamento tem sido honrada, mantendo as contas 
fundamentais adimplentes e negociando outras. O Conselheiro Natanael Fernandes informou sobre o 
Senhor Jairo, membro da Embaixada de Aracaju, que havia sido acometido pela Covid, parabenizando 
o Bahia pelos constantes apoios e solidariedade que vem dando a esses torcedores. Parabenizou pelo 
excelente trabalho realizado pela Comissão, que está tratando da regulamentação do Art. 79, referente 
as embaixadas, e agradeceu o trabalho realizado pela Secretaria do Conselho e a Humberto Netto pela 
função exercida junto as embaixadas. O Conselheiro Marcos Dvanir deixou registrado que havia sido 
procurado por um sócio, que se encontra inadimplente por três meses, e teve dificuldade de negociar a 
dívida junto ao Clube. Questionou a quantidade de sócios adimplentes no momento, afirmando ter tido 
dificuldade na obtenção da informação. O Conselheiro Jailson Baraúna solicitou, com relação a eleição 
do Conselho Fiscal e pelo momento que o país e o Clube passam, que a necessidade pessoal de cada 
um, não sobrepusesse a do coletivo e do Bahia, para não trazer pressões e prejuízos. Reafirmou a 
necessidade de todos os pares terem mais cuidado com a postura de Conselheiro, não somente nas 
reuniões, como também nas redes sociais. O Conselheiro André Telles reforçou sobre a importância 
dos sócios nas receitas do Clube, principalmente no mês de maio, tendo abril sido um mês bastante 
duro em termos de recebimento, propondo uma salva de palmas aos associados que não deixaram o 
Bahia sozinho. O Conselheiro André Luis complementou as palavras dos pares da Comissão de 
Finanças, reforçando que o acompanhamento e feito de maneira permanente e mensal, onde análises 
são realizadas e debatidas. O Presidente do Conselho Fiscal Marcus Verhine, compartilhou uma 
discursão interna, na qual entendem e sugerem que os novos eleitos tomem posse imediatamente após 
a eleição, para que os atuais membros do conselho possam ajudar na transição rapidamente. O Vice 
Presidente Thiago Dória informou que a mesa havia sido procurada pela Comissão que trata da 
regulamentação das embaixadas, e de comum acordo, na tentativa de se chegar a um consenso, será 
encaminhado o documento elaborado por ela para as lideranças, para que fosse analisado e apresentadas 
eventuais sugestões, para amadurecer o regulamento e possa assim ser pautado em uma próxima 
reunião, e caso algum conselheiro tenha dificuldades em receber o material, que possa entrar em 
contato com a Mesa. O Conselheiro Rogério Silveira complementou explicando a estratégia utilizada 
pela Comissão para elaboração do documento, destacando as demandas específicas das embaixadas. 
Às 10:30, o Presidente do Conselho deu início ao quarto item da pauta, apuração e divulgação do 
resultado da votação das honrarias, convidando o Conselheiro Annibal Sampaio que fez a apuração da 
votação em tempo real, compartilhando a tela pra todos os conselheiros. O Presidente Carlos Eduardo 
parabenizou a todos, por participarem da primeira votação online na história do Esporte Clube Bahia, 
momento histórico e inovador, proclamando o resultado, onde foram agraciados no ano de 2020 com 
a Comenda Waldemar Costa: EDMUNDO JOSÉ STIEBLER PEDREIRA FRANCO (in memorian) 



com 64 votos, IVAN JORGE DE CARVALHO com 64 votos e VALTON DÓRIA PESSOA com 63 
votos. Para o Diploma do Mérito Esportivo foram agraciados: ÁVINE JUNIOR CARDOSO - ÁVINE 
com 64 votos, LEONARDO CONCEIÇÃO CARDOSO - NADINHO com 63 votos e PAULO 
RODRIGUES BARCELOS - PAULO RODRIGUES com 66 votos. Para finalizar a pauta, Carlos 
Eduardo reabriu as inscrições para o item o que ocorrer e o Conselheiro Neilan Mendes parabenizou a 
Comissão que fez o acompanhamento das eleições das honrarias e a Casa pela postura conciliatória na 
votação. O Conselheiro Serge Euler reafirmou a evolução do Conselho como grupo, salientando seu 
desejo, que essa evolução seja levada para a eleição do Conselho Fiscal, sendo completamente possível 
essa união. O Conselheiro Fábio Rocha parabenizou os diversos grupos pela realização dos eventos 
online, com temas bastantes interessantes e pertinentes. O Conselheiro Sérgio Ricardo Miranda fez um 
pedido a Mesa, para ser colocada em pauta na próxima reunião, a questão da utilização do escudo do 
Clube, para não se ter mais problemas de ficar descumprindo o Estatuto com alterações do mesmo, e 
que a Diretoria apresente todos os modelos de escudos que serão utilizados nas camisas, para o 
Conselho fazer a aprovação. O Presidente Carlos Eduardo esclareceu que regimentalmente a Mesa 
pode incluir temas na pauta, mas caso algum conselheiro deseje a inclusão de algum tema, basta 
apresentar um requerimento com assinatura de um terço dos conselheiros e encaminhar para que a 
Mesa possa pautar. O Conselheiro Arnando Lessa destacou com felicidade, a homenagem que está 
sendo prestada ao professor Edmundo Pedreira Franco, fazendo um breve histórico da relação deste 
com o Bahia e na Sociedade. O Conselheiro Márcio Paiva parabenizou a Comissão de voto online, o 
empenho dos funcionários do Clube nesse momento, e realçou a importância do trabalho do Conselho 
Fiscal, sempre de forma clara e técnica. O Conselheiro Annibal Sampaio propôs que a Comissão de 
Acompanhamento de Assembleias Gerais faça um requerimento à Mesa, para propor que a empresa 
que operacionaliza as eleições online, possa apresentar um relatório geral do resultado de forma mais 
explicativa. A palavra retornou para a Mesa e para finalizar, Carlos Eduardo agradeceu a presença de 
todos e por fim deu por encerrada a reunião às 11:02H, 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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