
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE 
BAHIA REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2020. 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 8:30h, reuniu-se ordinariamente, pelo 
sistema eletrônico de videoconferência Google Meet, o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, 
conforme Edital publicado no jornal A Tarde, edição de vinte e um de setembro de dois mil e vinte, e 
ordem do dia, com a finalidade de eleger cinco membros titulares e, se houver, três suplentes para o 
Conselho Fiscal. 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 
informou o recebimento do Conselho Fiscal, de exame das contas do Clube do 2º trimestre de 2020, 
em 01/09/2020, com devido encaminhamento para Comissão de Finanças deste Conselho. Dando início 
a pauta, Carlos Eduardo fez breve explanação e passou a palavra a Comissão Eleitoral, que assumiu os 
trabalhos, esclarecendo como se daria todo o processo de votação. Informou ainda a renúncia a 
candidatura de Douglas Silva Carvalho, Osvaldo José Celino Ribeiro, Paulo Eduardo Amaral Tavares 
e Ricardo Borges Maracajá Pereira. Como as renúncias de Paulo e Ricardo só foram recebidas na data 
de ontem, e o sistema já havia sido auditado, não houve possibilidade de retirada dos nomes destes do 
pleito, portando eventuais votos aos mesmos, serão considerados nulos. Foi franqueada então a palavra 
aos candidatos, que se apresentaram no tempo máximo de dois minutos. Às 9:00h iniciou-se o processo 
de votação, sendo finalizado às 10:00h, dando início a apuração, que não houve impugnação, sendo 
proclamado o resultado a seguir: Eleitos conselheiros titulares, Márcio Vilaça Paiva com 55 votos, 
Marcelo Andrade Ferreira com 46 votos, André Machado Telles da Silva com 44 votos, Marcus 
Emerson Verhine com 44 votos, Rogério Cerqueira Silveira com 35 votos. Eleito Conselheiro Fiscal 
suplente, Leandro Pinheiro Andrade com 28 votos. Os votos nulos foram 36. Finalizado o processo 
eleitoral, o Presidente da Comissão Eleitoral, devolveu a palavra para a Mesa, que parabenizou aos 
eleitos e aos Conselheiros pelo processo democrático e histórico, com 100% de comparecimento, e 
agradeceu a Comissão Eleitoral pelo excelente trabalho desempenhado, nas pessoas de Fabricio Bastos, 
Ivan Isaac Filho e Luiz Henrique Mendonça. Informou ainda que a posse dos eleitos se daria na 
primeira semana de outubro, em reunião do Conselho Deliberativo. Finalizou agradecendo a 
participação de todos, e por fim deu por encerrada a reunião às 10:15H, 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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