
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
ESPORTE CLUBE BAHIA REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2020. 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 18:30h, 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 e três de maio de dois mil e vinte, e ordem do dia, com a finalidade de: 1 – 
Aprovação do parecer da Comissão Jurídica e referendo da Resolução CD nº 01/2020; 2 – 
Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior; 3 – Formação da Comissão Eleitoral do 
Conselho Fiscal, conforme calendário eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo; 4 – 
Apreciação e aprovação, no que couber, de propostas da Diretoria Executiva quanto a 
pagamento antecipado de mensalidades do plano de sócios e manejo de estoque de dívida, 
conforme ofício enviado ao Conselho Deliberativo, 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 deu início ao primeiro item da pauta, 
aprovação do parecer da Comissão Jurídica e referendo da Resolução CD nº 01/2020, 
explicando como se deu todo o processo para a elaboração da Resolução, diante do quadro 
de extrema necessidade por conta da pandemia que atinge o mundo, sendo entendimento da 
Mesa, que é condição sine qua non de regularização desta reunião, a aprovação do parecer 
da COMJUR pela plenária, para convalidar a mesma, permitindo prosseguir com a sessão. 
Passou então a palavra aos inscritos e o Conselheiro Henrique De La Torre manifestou 
receio de que essa regulamentação possa a vim a ser questionada mais adiante, torcendo 
para que tudo possa dar certo, mas de antemão antecipa seu voto pela abstenção com relação 
ao parecer, pois o que o preocupava era como seria utilizada futuramente, estando o Clube 
nas mãos de pessoas não confiáveis e também se poderia ocorrer algum questionamento nas 
esferas jurídicas e/ou judiciais. Finalizou afirmando que não era contrário a tecnologia, mas 
não se sentia confortável de votar favoravelmente, pois era um ato sem a menor previsão 
legal e sem a menor discussão preliminar. Carlos Eduardo explicou que a Mesa buscou 
todos os meios para que o Conselho fosse resguardado juridicamente, onde própria 
excepcionalidade do momento e a necessidade que o Clube tem de o Conselho estar reunido 
para tratar de questões fundamentais para a sobrevivência do Bahia, fez com que esse 
momento fosse possível, tendo sido submetida a resolução ao crivo da Comissão Jurídica. 
O Conselheiro Jalson Baraúna ressaltou que, após leitura de todos os documentos enviados 
e também dos regulamentos do Conselho Deliberativo, entendeu que a resolução visa 
atender única e exclusivamente ao período de pandemia, por isso entendia que era justa e 
adequada, estando a sociedade se adequando a modernidade. O Conselheiro Fábio 
Periandro relatou que, por todos estarem vivendo algo novo, era natural gerar algum tipo 
de dificuldade e apreensão, mas fez um paralelo com as assembleias em empresas e outras 
entidades, já tendo algum indicativo que também será possível valida-las virtualmente. O 
Conselheiro Danilo de Araújo discordou de Henrique, pois esse próprio conselho já havia 
aprovado as votações online para assembleias de sócios, além disso a Câmera de Deputados 
e Senado igualmente utilizam essa ferramenta. O Conselheiro Lucas Di Tullio registrou o 



retorno de Fábio Periandro a condição de Coordenador da Comissão Jurídica. Sobre o 
parecer, Lucas salientou o entendimento da plena possibilidade da realização de reuniões 
virtuais, pois tanto o Estatuto, como o Regimento Interno possuem idêntica redação quanto 
a convocação das reuniões do Conselho Deliberativo, onde nesses, só é indicado que deve 
ser incluído no edital a data, hora e local da reunião, não especificando em nenhum 
momento qual seria esse local, logo a Mesa pode convocar tanto fisicamente como 
virtualmente, assegurando os procedimentos próprios das reuniões. Terminou 
exemplificando o Internacional e Fortaleza que já realizavam as reuniões remotamente. O 
Conselheiro André Telles opinou que, pelo momento atual, foi necessária a convocação da 
reunião dessa forma, sendo importante para o Clube. Finalizou provocando o Conselho para 
evoluir ainda mais, abrindo espaço para participação dos sócios, sobretudo das embaixadas. 
O Conselheiro Fábio Rocha, com referência a fala de Henrique De La Torre, destacou que 
percebia que o que preocupava ele era a questão da má fé e caso venha a ocorrer problemas, 
estariam em eventuais gestões futuras. Continuou opinando que a questão não era nem de 
modernidade, nem de necessidade e sim uma questão de segurança jurídica. O Conselheiro 
Rogério Gargur lembrou que conforme artigo da Resolução em questão, já era previsto que 
todas as votações fossem feitas nominalmente para devido registro, além da gravação da 
reunião. Finalizou encaminhando que na primeira sessão presencial, a Casa possa fazer a 
ratificação dos atos praticados nas reuniões virtuais, para evitar qualquer tipo de 
questionamento jurídico futuro. O Conselheiro Mauricio Góes manifestou ser plenamente 
favorável a realização das reuniões virtualmente, mas era necessário ter alguma segurança 
jurídica. Citou a edição da MP 931, que alterou o Código Civil e a Lei das SA, para permitir 
a possibilidade de realização de reuniões desse tipo, estando as Associações Civis e 
Sociedades Simples incialmente de fora, mas já está em tramitação um projeto de lei com 
aprovação do regime jurídico emergencial, ampliando a possibilidade dessas reuniões para 
toda e qualquer pessoa jurídica. Por fim, sugeriu que se aprovasse o parecer, condicionando 
o ajuste da Resolução CD 01/2020 a Instrução Normativa número 79 do DREI, pois assim 
não teria discussões sobre a forma. O Conselheiro Marco Tahim fez um alerta que era 
preciso se cumprir as regras estabelecidas na Resolução da melhor maneira possível e era 
perceptível que muitos Conselheiros estavam com a câmera desligada. O Secretário Lucas 
Costa franqueou a palavra novamente ao Conselheiro Henrique De La torre, por ter sido 
citado algumas vezes. Henrique esclareceu que os demais conselheiros não haviam porque 
se manifestarem a favor ou contra a sua posição, pois esta não era contrária a tecnologia, 
nem a realização das reuniões remotamente, sendo apenas um alerta, pois ao se abster não 
queria dizer que ele seja contra, deixando claro que não existe nenhum tipo de 
emperramento ao desenvolvimento da democracia, mas a questão era que precisava se ter o 
cuidado e uma definição melhor da regulamentação. Terminada a participação dos inscritos, 
a palavra retornou para a Mesa e Carlos Eduardo, com referência a proposta do Conselheiro 
Rogério Gargur, salientou que era um ato que a Mesa já havia pensado e irá praticar na 
primeira reunião presencial. O Vice Presidente Thiago Dória, com referência as sugestões 
do Conselheiro Maurício Góes, ressaltou que não havia como condicionar a aprovação da 
resolução a uma ratificação posterior, pois este seria um ato independente. A aprovação 



seria votada agora e a ratificação já é um indicativo da cautela da Casa de pautar esse item 
no futuro, sem prejuízo da norma como está. Carlos Eduardo colocou em votação a 
aprovação do Parecer da Comissão Jurídica, que foi aprovado pelos conselheiros Abelardo 
Sampaio Lopes Neto, Abraão De Santana Pires, Alex Novaes Montenegro, Alexandre 
Drummond Jatobá, André Luís De Paula Carneiro, André Machado Telles Da Silva, 
Andrenei Mercês De Sant'anna, Annibal Vianna Sampaio Neto, Antônio Ribas Reis, Apio 
Vinagre Nascimento, Ary Newton Belo Pina, Augesir Jose De Carvalho Filho, Caio 
Fernando Beisl Noblat Costa, Caio Marcos Botelho Ferreira, Carlos Augusto Bastos Mello, 
Carlos Eduardo Bacelar Cerqueira, Carlos Eduardo Guimarães Araújo, Claudio Verde 
Ramalho, Danilo Silva De Araújo, David Ricardo Fontes Pereira, Diego Matos Costa, 
Diego Oliveira Tavares Da Cruz, Diogo Vitor Pereira Dias, Eduardo Cesar De Carvalho 
Couto ,Eduardo José Cardoso Sampaio, Emerson Silva Santos, Fábio Cesar Da Costa 
Rocha, Fábio Periandro De Almeida Hirsch, Fernando Antônio Brandão Galvão, Gabriel 
Barros Evangelista, Gustavo Costa Baraúna, Hélio Barbosa Santos, Igor Lordelo Carneiro, 
Jailson Paranhos Baraúna, Jonatha Alves De Araújo Gois, José Augusto Martins Vicente, 
José Roberto Burgos Freire, Leandro Neves De Souza, Leandro Pinheiro Andrade, 
Leonardo Dos Santos Dantas, Liane Durão De Carvalho, Lucas Araújo De Oliveira, Lucas 
Di Tullio Gomes Bezerra, Lucas França Brito Da Silva, Lucas Maia Costa, Luciano De 
Pinna Vieira, Luís Alberto Bonfim Sousa Junior, Luís Eduardo De Oliveira Leite, Marcio 
Vilaça Paiva, Marco Aurélio Pires Nóbrega Tahim, Marcos Dvanir Bittencourt Bispo, 
Marcos Henrique Santana Lima, Marcos Paulo De Santana Pimentel, Mateus Freire 
Machado, Mauricio Dantas Góes E Góes, Moisés Roberto Santos Silva, Moreno De Castro 
Borba, Neilan Souza Mendes, Nelson Alves Ribeiro Neto, Ney De Castro Silva, Olavo 
Fonseca Filho, Oldgard Dias De Freitas Junior, Paulo Roberto Santos Costa, Paulo Rogerio 
Britto De Campos, Pedro Luiz Martucci, Quincas Lucas Cerqueira Lobo, Ricardo Aguiar 
Sapucaia, Ricardo Borges Maracajá Pereira, Ricardo Gordilho Barbosa, Rodrigo Neiva A 
De Freitas Dias, Rogerio Amaral S Gargur Martins, Rogerio Cerqueira Silveira, Ronaldo 
Alves Do Nascimento, Serge Euler Magalhães Souza, Sergio Oliveira Vilalva Ribeiro, 
Thiago Doria Moreira, Tiago Eloy Dos Santos, Ulisses Amâncio Pereira Neto, Vicente 
Costa Pithon Barreto, Victor Emanoel Santiago Souza, Vinícius Santana Cardoso, Virginia 
Marta Silva Mendes, Vitor Coelho Pedrão, Wagner Teles De Oliveira, Wellington Roberto 
Ribeiro Campos e Willadesmon Santos Da Silva. Se abstiveram da votação os conselheiros 
Geraldo Vicente Tripodi Pereira, Hélio Miranda Do Val Júnior, Henrique Garcia De La 
Torre, Natanael Fernandes De Souza e Sergio Ricardo Barbosa Miranda. Em seguida, o 
Presidente Carlos Eduardo colocou em votação a apreciação e aprovação da ata da reunião 
anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos mencionados na deliberação do item de 
pauta anterior. Dando prosseguimento, foi aberto o terceiro item da pauta, formação da 
Comissão Eleitoral do Conselho Fiscal, conforme calendário eleitoral aprovado pelo 
Conselho Deliberativo. Carlos Eduardo apresentou a sugestão de três sócios do Esporte 
Clube Bahia, com notório saber jurídico, reputação ilibada e mais um outro cuidado que a 
Mesa teve, foi de os nomes indicados não possuírem nenhum vínculo direto com qualquer 
grupo político. Os nomes seriam Fabricio Bastos de Oliveira, Ivan Issac Ferreira Filho e 



Luís Henrique Maia Mendonça. Foi aberta a participação dos inscritos e o Conselheiro 
Henrique De La Torre sugeriu que, como percebe que não haverá maiores dificuldades para 
aprovação da comissão, seja feita a votação por manifestação inversa, para tornar mais ágil 
o processo. Carlos Eduardo agradeceu a sugestão de Henrique, mas ressaltou que para o 
cuidado e segurança da Casa, deveria seguir o estabelecido na resolução, sendo feito 
nominalmente. O Conselheiro Fábio Periandro tirou dúvidas sobre a disponibilidade dos 
inscritos e sugeriu o nome de João Paulo de Oliveira para composição da Comissão. Carlos 
Eduardo falou que seria um nome excepcional, mas acreditava que a Comissão por questões 
de deliberação deveria ser em número par e mais enxuta, no entanto, João Paulo seria um 
excelente nome para compor a Comissão para as eleições de dezembro. O Conselheiro 
Olavo Fonseca sugeriu que o nome de João Paulo fosse colocado como suplente, para caso 
houvesse problemas com os outros três, sendo sugestão acatada pela Mesa. Carlos Eduardo 
então colocou em votação a formação da Comissão Eleitoral do Conselho Fiscal com os 
nomes de: Fabricio Bastos de Oliveira, Ivan Issac Ferreira Filho e Luís Henrique Maia 
Mendonça, ficando João Paulo de Oliveira como primeiro suplente. A proposta foi aprovada 
por unanimidade dos votantes, tendo votado pela aprovação os conselheiros Abelardo 
Sampaio Lopes Neto, Abraão De Santana Pires, Alex Novaes Montenegro, Alexandre 
Drummond Jatobá, André Luís De Paula Carneiro, André Machado Telles Da Silva, 
Andrenei Mercês De Sant'anna, Annibal Vianna Sampaio Neto, Antônio Ribas Reis, Apio 
Vinagre Nascimento, Ary Newton Belo Pina, Augesir Jose De Carvalho Filho, Caio 
Fernando Beisl Noblat Costa, Caio Marcos Botelho Ferreira, Carlos Augusto Bastos Mello, 
Carlos Eduardo Bacelar Cerqueira, Carlos Eduardo Guimarães Araújo, Claudio Verde 
Ramalho, Danilo Silva De Araújo, David Ricardo Fontes Pereira, Diego Matos Costa, 
Diego Oliveira Tavares Da Cruz, Diogo Vitor Pereira Dias, Eduardo Cesar De Carvalho 
Couto, Eduardo José Cardoso Sampaio, Emerson Silva Santos, Fábio Cesar Da Costa 
Rocha, Fábio Periandro De Almeida Hirsch, Fernando Antônio Brandão Galvão, Gabriel 
Barros Evangelista, Geraldo Vicente Tripodi Pereira, Gustavo Costa Baraúna, Hélio 
Barbosa Santos, Hélio Miranda Do Val Júnior, Henrique Garcia De La Torre, Igor Lordelo 
Carneiro, Jailson Paranhos Baraúna, Jonatha Alves De Araújo Gois, José Augusto Martins 
Vicente, José Roberto Burgos Freire, Leandro Neves De Souza, Leandro Pinheiro Andrade, 
Leonardo Dos Santos Dantas, Liane Durão De Carvalho, Lucas Di Tullio Gomes Bezerra, 
Lucas França Brito Da Silva, Lucas Maia Costa, Luís Alberto Bonfim Sousa Junior, Luís 
Eduardo De Oliveira Leite, Marcio Vilaça Paiva, Marco Aurélio Pires Nóbrega Tahim, 
Marcos Dvanir Bittencourt Bispo, Marcos Henrique Santana Lima, Mateus Freire Machado, 
Mauricio Dantas Góes E Góes, Moreno De Castro Borba, Natanael Fernandes De Souza, 
Neilan Souza Mendes, Nelson Alves Ribeiro Neto, Olavo Fonseca Filho, Oldgard Dias De 
Freitas Junior, Paulo Roberto Santos Costa, Paulo Rogerio Britto De Campos, Pedro Luiz 
Martucci, Quincas Lucas Cerqueira Lobo, Ricardo Aguiar Sapucaia, Ricardo Borges 
Maracajá Pereira, Ricardo Gordilho Barbosa, Rodrigo Neiva A De Freitas Dias, Rogerio 
Amaral S Gargur Martins, Rogerio Cerqueira Silveira, Ronaldo Alves Do Nascimento, 
Serge Euler Magalhães Souza, Sergio Oliveira Vilalva Ribeiro, Sergio Ricardo Barbosa 
Miranda, Thiago Doria Moreira, Tiago Eloy Dos Santos, Ulisses Amâncio Pereira Neto, 



Vicente Costa Pithon Barreto, Victor Emanoel Santiago Souza, Vinícius Santana Cardoso, 
Virginia Marta Silva Mendes, Wagner Teles De Oliveira e Wellington Roberto Ribeiro 
Campos. Na sequência, o Presidente Carlos Eduardo deu início ao item quatro da pauta, 
apreciação e aprovação, no que couber, de propostas da Diretoria Executiva quanto a 
pagamento antecipado de mensalidades do plano de sócios e manejo de estoque de dívida, 
conforme ofício enviado ao Conselho Deliberativo, convocando a Diretoria Executiva e o 
Vice Presidente Vitor Ferraz explicou os motivos do envio ao Conselho Deliberativo das 
presentes propostas, pois com a suspensão de todos os eventos esportivos no cenário 
brasileiro, ocorreu um grande impacto nas finanças do Clube, onde o plano de sócios 
atualmente é a principal fonte de receita que mantem o Clube em funcionamento. Com os 
milhares de sócios inativos que o Bahia possui, estes se tornarão um grupo com maior 
potencial de conversão em sócios ativos novamente. Diante disso, a Diretoria estava 
recorrendo a Casa, para que juntos possamos assegurar condições para redução desse índice 
de inadimplência com consequente recuperação desses sócios. O Presidente do Conselho 
Fiscal Marcus Verhine, no caso especifico da antecipação das mensalidades, salientou que 
existia uma controvérsia se realmente seria uma antecipação de receita ou não por parte do 
Clube, dessa forma foi emitido um opinativo sobre o tema, que foi lido a seguinte conclusão: 
Quanto à questão da legalidade referente à antecipação espontânea do pagamento de 
mensalidades dos sócios por períodos que alcancem gestões futuras, o Conselho Fiscal 
emite opinativo informando que não existe óbice estatutário para que o Clube receba e 
usufrua desses recursos. O Presidente do Conselho abriu espaço para os inscritos e o 
Conselheiro Danilo de Araújo sobre a primeira proposta, entendia que, por partir por parte 
do sócio não seria uma antecipação pelo Clube, ressalvando a antecipação de possível 
parcelamento em cartão de crédito. Com referência a segunda proposta manifestou 
incômodo com o prazo que o sócio terá direito para fazer adesão, não deixando 
possibilidade para muito próximo a eleição. Finalizou manifestando concordância com a 
terceira proposta. O Conselheiro Maurício Góes a princípio tinha entendimento que seria 
uma antecipação de receita, mas os esclarecimentos preliminares tiraram sua dúvida. 
Sugeriu que o Bahia pudesse incentivar a filantropia e realizasse um ato de reconhecimento 
para os que aderissem a tal campanha. O Conselheiro Sérgio Ricardo afirmou que já havia 
ficado claro que não estaria incluso nas propostas o valor referente ao sócio acesso 
garantido, somente o valor referente ao contribuinte. Sobre o acesso garantido lounge, 
afirmou existir uma diferença dos sócios desse setor para os demais setores da arena, com 
referência a exigência de utilizar o assento marcado no contrato. Sugeriu que os acessos 
garantidos do lounge, por não está tendo a realização de jogos, que ele pague a mensalidade 
de sócio de R$49,00, ficando inteiramente para o Esporte Clube Bahia e que seja acrescido 
uma taxa de mais R$ 49,00, para garantir a sua posição e cadeira no setor, até que volte à 
normalidade dos jogos. O Conselheiro Ronaldo Nascimento manifestou preocupação com 
relação ao parcelamento do item 2 no cartão de crédito, sendo um valor a receber, estando 
estes sócios aptos a votar. O Conselheiro Jailson Baraúna comentou que os esclarecimentos 
anteriores deram um entendimento mais claro com referência as propostas, no tocante a fala 
de que o sócio só vai ter garantia a anistia plenamente, a partir do momento que ele tiver 



igual período pagando de forma adimplente. Sugeriu para na questão do sócio centenário, 
se por ventura vim a ter um efeito muito grande, fosse limitada a adesão a 30% do quadro 
total de associados, para não poder impactar e comprometer a receita de futuras 
administrações. O Conselheiro Fábio Rocha sugeriu que seria fundamental se usar a 
simbologia da antecipação, fazendo campanhas com jogadores e funcionários, para 
incentivar os sócios a se manterem em dia. Manifestou preocupação com o futuro financeiro 
do Clube diante da pandemia. O Conselheiro Eduardo Sampaio afirmou anuência com as 
três propostas, mas entendia que como o Clube passa por um momento financeiro crítico, 
as propostas deveriam ser tratadas em uma janela mais curta, de forma a que fossem 
antecipadas efetivamente. Na segunda proposta, opinou que deveria existir uma restrição 
maior de tempo para adesão, pois envolvia o poder de votar nas eleições. O Conselheiro 
Lucas Di Tullio disse ser notória a dificuldade financeira que o Clube passa, vendo os 
esforços diários da Diretoria Executiva para superar essa fase, logo uma das formas que o 
Conselho Deliberativo tinha de contribuir também para ajudar, era deliberando sobre 
estoque de dívidas, ainda sendo valores pequenos, já ajudava nesse momento. A título de 
encaminhamento, salientou que achava necessário o envio de uma lista ao Conselho, sobre 
a quantidade e quem são os sócios inadimplentes no momento e a medida que estes forem 
aderindo ao parcelamento, a Diretoria encaminhava a informação para a Mesa, por força 
estatutária. O Conselheiro Fernando Galvão, sobre o caráter espontâneo da proposta, 
levantou a hipótese de quem quiser antecipar, que não seja somente até 2031, para 
contemplar quem puder antecipar menores períodos. Sugeriu se fazer um trabalho maciço, 
demostrando as formas e facilidade para se associar ao Bahia. O Conselheiro Neilan Mendes 
citou ser fato que muitos dos sócios que estão inadimplentes há bastante tempo, muitos 
deles não se preocupam ou não tem ciência que essa dívida existe, sugerindo então, para 
dar mais força ao movimento proposto, dar conhecimento a todos a existência da dívida, 
para os mesmos poderem buscar o parcelamento. O Conselheiro André Telles fez uma 
observação sobre a questão dos sócios inativos, concordando que a adesão poderia ser boa, 
se bem trabalhada, depois dos doze meses tendo a remissão da dívida, mas manifestou 
preocupação com suposta nova inadimplência a partir do décimo terceiro mês, entrando 
assim em looping, com esses sócios recorrendo sempre aos mecanismos de parcelamento. 
O Conselheiro André Luís entende ser uma antecipação de receita, com base nas normas 
contábeis gerais e com base no manual da APFUT, independente do Bahia patrocinar isso 
ou ser uma manifestação espontânea do sócio, discordando assim do Conselho Fiscal nesse 
sentido. Tirou dúvidas de como seria feito os lançamentos por parte do Clube, com 
referência aos procedimentos de antecipação da receita dos sócios. O Presidente do 
Conselho Fiscal Marcus Verhine deixou claro que no opinativo elaborado, foi analisado o 
Estatuto e não qual tipo de lançamento seria colocado nas contas, mas sim se exigiria um 
parecer prévio do Conselho Fiscal a respeito disso. Entendia por ser um gesto espontâneo 
não configuraria a antecipação, pois conforme descrito no Estatuto, a antecipação estaria 
ligada a um movimento da Diretoria Executiva tentando buscar esses valores, que não é o 
caso. O Conselheiro Marcos Dvanir sugeriu para caso as propostas fossem aprovadas, o 
Clube lançasse uma campanha para esse ano, para cem sócios, cem dias antes do sete de 



setembro, data que marca a democracia do Bahia e caso não alcançasse os cem sócios nesse 
período, fosse ampliado o tempo até final do ano. O Conselheiro Márcio Paiva salientou 
que ia na mesma linha defendida pelo Conselheiro André Luís, na qual qualquer receita 
futura que seja antecipada para o período vigente, sem sombra de dúvidas seria uma 
antecipação de receita. Fez uma provocação ao Conselho Fiscal, perguntando se eles não 
entendiam que existia uma necessidade de um parecer mais explicativo, no sentido de 
definir a forma de contabilização dessa receita, ainda não sendo tão significativa para os 
anos seguintes, mas com certeza vai interferir no resultado das próximas gestões. Esse 
parecer traria mais segurança a uma possível auditória realizada pelo PROFUT. Marcus 
Verhine reafirmou o entendimento do Conselho Fiscal, que a questão da espontaneidade e 
voluntariado era fundamental para balizar o posicionamento deles, e não uma campanha 
direta feita pelo Clube para buscar esses sócios. Por conta disso, entendia ser 
estatuariamente desnecessário se fazer um parecer, tendo emitido apenas o opinativo. O 
Conselheiro Ricardo Maracajá lembrou que se tem uma mensalidade anualmente aprovada 
pelo Conselho Deliberativo e quando é permitido o Clube receba antecipadamente futuras 
anuidades, ele está sim antecipando receitas, independente da espontaneidade. Com relação 
ao que o Conselho Fiscal colocou, que não há óbice em aceitar essas antecipações snedo de 
forma espontânea e o Conselho Deliberativo aprovando, não restaria qualquer problema na 
transação. Finalizou sugerindo em limitar isso a 2% do quadro de sócios e a 30% do 
orçamento, e com relação a adesão ao parcelamento que seja limitado até 31/07/2020. Após 
participação dos inscritos, ocorreu um longo debate entre os Conselheiros, Marcus Verhine, 
Guilherme Bellintani e Vitor Ferraz, chegando ao seguinte encaminhamento: Proposta 1 – 
Sócio “Centenário”- A fim de enfrentar as dificuldades da crise gerada pela Pandemia do 
COVID-19, fica excepcionalmente autorizada a Diretoria Executiva a receber do sócio o 
pagamento antecipado voluntário de mensalidades em montante superior ao correspondente 
a 12 (doze) meses, desde que tal situação não atinja a mais de 2% do quadro de sócios e o 
valor antecipado não seja superior ao teto de 30% das receitas referentes ao 1º (primeiro) 
ano do mandato subsequente. Proposta 2 – Regularização de sócios ativos - A fim de 
enfrentar as dificuldades da crise gerada pela Pandemia do COVID-19, fica 
excepcionalmente autorizada a Diretoria Executiva a franquear o parcelamento de débitos 
pelo sócio ativo (com inadimplência menor que seis mensalidades) em até 18 (dezoito) 
vezes, devendo o valor das parcelas ser acrescido ao valor da mensalidade, com início 
imediato, mantendo o sócio adimplente todos os seus direitos, e limitada a adesão até 
31/07/2020. Proposta 3 – Recuperação de sócios inativos - A fim de enfrentar as 
dificuldades da crise gerada pela Pandemia do COVID-19, fica excepcionalmente 
autorizada a Diretoria Executiva a promover campanha de recuperação de sócios inativos 
(com inadimplência igual ou superior a seis mensalidades), abrindo a oportunidade para que 
os mesmos possam dar início a um novo vínculo associativo sem o pagamento imediato do 
passivo acumulado, ficando também autorizada a Diretoria Executiva a remitir 
integralmente o débito do sócio que completar 12 (doze) meses de associação plenamente 
adimplente, limitada a adesão até 31/07/2020. Fica obrigada a Diretoria Executiva a 
encaminhar mensalmente à Mesa do Conselho a lista dos sócios inativos e dos que vierem 



a aderir ao parcelamento. As três propostas foram aprovadas por unanimidade dos votantes, 
tendo votado pela aprovação os conselheiros Abelardo Sampaio Lopes Neto, Abraão De 
Santana Pires, Alex Novaes Montenegro, Alexandre Drummond Jatobá, André Luís De 
Paula Carneiro, André Machado Telles Da Silva, Annibal Vianna Sampaio Neto, Antônio 
Ribas Reis, Arnando Lessa Silveira, Ary Newton Belo Pina, Augesir Jose De Carvalho 
Filho, Caio Fernando Beisl Noblat Costa, Caio Marcos Botelho Ferreira, Carlos Eduardo 
Guimarães Araújo, Claudio Verde Ramalho, Danilo Silva De Araújo, David Ricardo Fontes 
Pereira, Diego Matos Costa, Diego Oliveira Tavares Da Cruz, Diogo Vitor Pereira Dias, 
Eduardo Cesar De Carvalho Couto, Eduardo José Cardoso Sampaio, Emerson Silva Santos, 
Fábio Cesar Da Costa Rocha, Fábio Periandro De Almeida Hirsch, Fernando Antônio 
Brandão Galvão, Gabriel Barros Evangelista, Geraldo Vicente Tripodi Pereira, Gustavo 
Costa Baraúna, Hélio Barbosa Santos, Hélio Miranda Do Val Júnior, Henrique Garcia De 
La Torre, Igor Lordelo Carneiro, Jailson Paranhos Baraúna, Jonatha Alves De Araújo Gois, 
José Augusto Martins Vicente, José Roberto Burgos Freire, Leandro Pinheiro Andrade, 
Liane Durão De Carvalho, Lucas Di Tullio Gomes Bezerra, Lucas França Brito Da Silva, 
Lucas Maia Costa, Luís Alberto Bonfim Sousa Junior, Luís Eduardo De Oliveira Leite, 
Marcio Vilaça Paiva, Marco Aurélio Pires Nóbrega Tahim, Marcos Dvanir Bittencourt 
Bispo, Marcos Henrique Santana Lima, Marcos Paulo De Santana Pimentel, Mateus Freire 
Machado, Moisés Roberto Santos Silva, Natanael Fernandes De Souza, Neilan Souza 
Mendes, Nelson Alves Ribeiro Neto, Olavo Fonseca Filho, Oldgard Dias De Freitas Junior, 
Paulo Roberto Santos Costa, Paulo Rogerio Britto De Campos, Pedro Luiz Martucci, 
Ricardo Aguiar Sapucaia, Ricardo Borges Maracajá Pereira, Ricardo Gordilho Barbosa, 
Rodrigo Neiva A De Freitas Dias, Rogerio Amaral S Gargur Martins, Rogerio Cerqueira 
Silveira, Ronaldo Alves Do Nascimento, Serge Euler Magalhães Souza, Sergio Oliveira 
Vilalva Ribeiro, Sergio Ricardo Barbosa Miranda, Thiago Doria Moreira, Tiago Eloy Dos 
Santos, Ulisses Amâncio Pereira Neto, Virginia Marta Silva Mendes, Wagner Teles De 
Oliveira e Wellington Roberto Ribeiro Campos. Para finalizar a pauta, deu-se início ao item 
o que ocorrer. O Conselheiro Sérgio Ricardo, sobre a fala de Guilherme Bellintani, na qual 
o sócio que optar por reduzir o acesso garantido para apenas contribuinte, não participar das 
promoções, ressaltou que o Contribuinte que paga todo mês R$49,00, continuando pagando, 
deve ter direito a todos os itens  das promoções, então não tinha porque desmerecer o sócio 
que paga um valor maior de acesso garantido e migrar para o contribuinte, pois este não 
deixa de ser sócio como qualquer outro, não podendo perder nenhum direito. O Conselheiro 
André Telles sugeriu implementar na Arena Fonte Nova um bicicletário, pois olhando o 
cenário de futuro, orientado inclusive pela Organização Mundial de Saúde, o estimulo do 
uso da bicicleta será mais presente na sociedade. O Conselheiro Olavo Fonseca lembrou já 
haver comentado em outras reuniões informais, que o agradava muito esse formato de 
encontros virtuais, desde que tenha todo respaldo jurídico, mas apenas nessa, ele teve que 
variar dispositivos para conseguir êxito, sugerindo então, um estudo de qual melhor 
plataforma tecnológica para todos poderem participar com uso do vídeo ligado ao mesmo 
tempo, sem problemas de travamento. O Conselheiro Leandro Andrade solicitou que 
fossem atualizados no setor de transparência do site do Clube, os demonstrativos financeiros 



e contábeis do Bahia. O Conselheiro Fábio Rocha registrou que teve oportunidade, a convite 
da equipe de gestão de base do Clube, para um bate papo sobre liderança e posteriormente 
sobre planejamento e gestão de carreira com os atletas sub 20. O Conselheiro Gabriel 
Evangelista registrou ter lido no Jornal A Tarde, que os Clubes envolvidos com a Turner, 
estão discutindo os imbróglios do contrato de Tv fechada com a empresa, sugerindo em 
próxima reunião, a Casa debater sobre o tema. O Conselheiro Marcos Dvanir tirou dúvidas 
referentes ao Clube poder fazer ou não campanhas e propagandas com referência a captação 
de sócios centenários, ou se teria algum problema se um grupo de sócios fizesse. O 
Conselheiro André Luis reforçou a necessidade de atualização da seção de transparência do 
site do Clube, salientando que diversos outras agremiações também não haviam publicado. 
O Conselheiro Diogo Dias enfatizou que Guilherme havia dito, durante a explicação, que o 
Clube se preocupa muito mais com a retenção dos sócios ativos, do que com a entrada de 
novos, mas pensava com base no Art. 24, inciso 7 do estatuto do Bahia, poder conceder um 
desconto aos novos sócios nas categorias já existentes, para poder incentivar novas 
associações, desconto esse permitido a égide do Estatuto. Para finalizar, o Conselheiro 
Arnando Lessa fez um apelo, para a Diretoria Executiva fazer uma homenagem mais 
robusta e concreta a Fernando Schimdt, ressaltando sua relação com ele e lembrando todos 
as grandes realizações e ajuda do ex Presidente ao Esporte Clube Bahia. O Presidente Carlos 
Eduardo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 23:25h, 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.       
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Carlos Eduardo Guimaraes Araújo 

 

__________________________________ 
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