
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
ESPORTE CLUBE BAHIA REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2020. 

Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 quatro de junho de dois mil e vinte, e ordem do dia, com a finalidade de: 1 – Apreciação e 
aprovação da ata da reunião anterior; 2 – Deliberação sobre o parecer da Comissão de Futebol 
acerca de pedido de beneficiário do programa Dignidade aos Ídolos, e; 3- 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, Carlos Eduardo antes de dar inicio aos itens de pauta e nos 
informes iniciais, comunicou o recebimento de dois ofícios oriundos do Conselho Fiscal, os quais 
serão encaminhados para conhecimento da Comissão de Finanças da Casa e fez a apresentação dos 
membros da Comissão Eleitoral da eleição do Conselho Fiscal, franqueando a palavra aos mesmos 
para breves palavras. Passando para os itens de pauta, Carlos Eduardo colocou a ata da reunião 
anterior em votação, a qual foi aprovada por unanimidade, tendo votado favoravelmente os 
Conselheiros Abraão Pires, Alex Montenegro, Alexandre Jatobá, André Luís Carneiro, André 
Telles, Annibal Sampaio Neto, Antonio José Dias, Antônio Ribas, Apio Vinagre, Arnando Lessa, 
Ary Belo Pina, Augesir de Carvalho Filho, Caio Noblat Costa, Caio Botelho, Carlos Augusto 
Mello, Carlos Eduardo Cerqueira, Carlos Eduardo Araújo, 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, Gabriel Evangelista, 
Geraldo Tripodi, Gustavo Baraúna, Hélio Santos, Hélio Miranda Júnior, Henrique De La Torre, 
Igor Carneiro, Jailson Baraúna, Jonatha Gois, José Augusto Vicente, José Roberto Freire, Leandro 
Neves, Leandro Andrade, Leonardo Dantas, Liane Durão, Lucas Araujo, Lucas Di Tullio, Lucas 
França, Lucas Costa, Luciano Vieira, Luís Leite, Marcio Paiva, Marco Aurélio Tahim, Marcos 
Dvanir Bispo, Marcos Henrique Lima, Marcos Paulo Fontes, Marcos Paulo Pimentel, Mateus 
Freire, Natanael Fernandes, Neilan Mendes, Nelson Ribeiro Neto, Ney Silva, Olavo Fonseca Filho, 
Oldgard De Freitas Junior, Pedro Luiz Martucci, Ricardo Sapucaia, Ricardo Maracajá, Ricardo 
Gordilho, Rogerio Gargur, Rogerio Silveira, Ronaldo Nascimento, Serge Euler Magalhães, Sergio 
Vilalva, Thiago Doria, Tiago Eloy, Vicente Pithon, Victor Emanoel Souza, Vitor Pedrão, Wagner 
Teles, Willadesmon Santos. No segundo item da pauta, deliberação sobre parecer da Comissão de 
Futebol acerca de pedido de beneficiário do programa Dignidade aos Ídolos, Carlos Eduardo 
convidou um representante da Comissão de Futebol para explanar sobre o parecer. Antes de 
começar a explanação, o Conselheiro Lucas Di Tullio pediu a palavra e solicitou que fosse 
declarado sigilo da reunião, antes do Conselheiro relator fazer a exposição do requerimento, pois 
envolveria questões delicadas quanto a previdência social e o Bahia, resguardando assim 
intimidade e informações pessoais do ídolo. Após breve debate, com participação dos Conselheiros 
Diogo Dias, Fábio Periandro, Thiago Dória, o Presidente Carlos Eduardo submeteu ao pleno a 
condição de sigilo da reunião, a partir do momento, com resguardo de todas as informações 
apresentadas, a qual foi aprovada por unanimidade dos mencionados na deliberação do item de 
pauta anterior. O Conselheiro Igor Lordelo, relator do processo, discorreu sobre o processo 03/2020 



do programa, salientando os motivos pelos quais a Comissão entendia ser o requerente, habilitado 
ao programa. Reforçou que sempre é avaliado em todos os requerimentos de benefício três pontos. 
O Primeiro referente ao status de ídolo, que quanto a isso não tinham dúvidas, o segundo quanto a 
aptidão ao programa, onde é avaliada toda documentação, sendo verificada que estaria apto ao 
benefício, e o terceiro referente ao valor, que foi mais debatido dentro da Comissão de Futebol, 
concluindo que o valor do teto de três salários mínimos seria importante nesse momento, pela 
questão da pandemia, tendo o requerente perdido a principal fonte de renda, sendo que ele sustenta 
toda a família. A palavra retornou para a Mesa e o Presidente do Conselho agradeceu a Comissão 
pelo trabalho desenvolvido e franqueou a palavra aos inscritos. O Conselheiro Lucas Di Tullio, 
antes de falar sobre o requerimento especificamente, falou sobre as graves denúncias divulgadas 
pela impressa, referentes a concessão indevida do auxílio emergencial, sendo um fator importante 
para se ter um cuidado redobrado para o pedido em questão, pois segundo informação do relatório, 
o ídolo é aposentado por invalidez e prestava serviços ao Bahia, deixando registrado que tal 
aposentadoria é para aquela pessoa incapaz de forma total e permanente, sendo proibida prestação 
de serviço e qualquer trabalho remunerado. Para ter cuidado com a imagem do Clube e do próprio 
ídolo, requereu que a questão fosse levada a Diretoria Executiva para tomar conhecimento e adotar 
as medidas cabíveis se for o caso. Quanto aos requisitos do benefício, ressaltou que o regulamento 
é bem claro, sendo estes objetivos, e finalizou questionando ao Relator, qual seria a renda per capita 
familiar para que fosse possível conceder o teto máximo de três salários mínimos. O Relator Igor 
Lordelo respondeu sobre os dados numéricos da renda familiar do requerente e sobre as avaliações 
que foram feitas no âmbito da Comissão de Futebol, para se chegar de forma unanime na proposta 
de três salários mínimos. O Conselheiro Tiago Eloy questionou sobre o que seria e como seria 
decretado o período de fim da pandemia. Igor Lordelo explicou que será quando os órgãos 
competentes locais decretarem o fim da mesma. O Conselheiro Fábio Rocha, quanto a necessidade 
do requerente, afirmou não ter dúvidas, mas manifestou preocupação com o relatado por Lucas Di 
Tullio, pois a questão seria criar um problema grave pelos vários aspectos que ele trouxe à baila. 
O Conselheiro Jailson Baraúna salientou que o questionamento do Conselheiro Fábio Rocha não 
tem relação com o Dignidade aos Ídolos e sim por ele ser aposentado por invalidez e prestar 
serviços ao Bahia. Ressaltou o cuidado que a Comissão de Futebol vem tendo ao analisar a 
documentação de todos os postulantes ao benefício. O Conselheiro Vicente Pithon, sobre o marco 
jurídico da duração da pandemia, informou que existia um decreto federal em curso, que estabelece 
um estado de emergência de saúde pública até 31/12/2020, sugerindo que este poderia ser o critério 
para duração do benefício. O Conselheiro Neilan Mendes, sobre tudo que está se falando, um ponto 
que o deixava confortável é que a Comissão havia estabelecido um valor especificamente para 
dentro do período da pandemia, e se futuramente a questão levantada pelo Conselheiro Lucas Di 
Tullio vier a inviabilizar a prestação de serviço do requerente, ele se tornará ainda mais elegível a 
concessão do benefício. O Conselheiro Geraldo Tripodi solicitou cuidado ao se dizer que o 
Programa Dignidade aos Ídolos não representa um recebimento de renda, pois é um benefício 
privado, sendo oferecido pelo Clube, e a depender da interpretação jurídica dada, pode prejudicar 
até a aposentadoria do ex atleta, sugerindo assim que fosse realizada uma análise por parte da 
Comissão Jurídica do Conselho. O Presidente Carlos Eduardo informou que nesse momento não 
iria requisitar a COMJUR, pois esta deve se ater a temas que se refiram e interfiram na vida do 



Clube, não cabendo ao Conselho a tutela relativa as consequências para o beneficiário, pois ao 
solicitar o benefício, ele arcará com o bônus e ônus do recebimento deste, cabendo a Casa apenas 
analisar de acordo com a resolução aprovada. O Conselheiro Caio Botelho, ainda formando opinião 
com relação ao tema, com referência a aposentadoria por invalidez, sobre a questão do problema 
jurídico existir ou não, seria de outra ordem que não está em debate no momento. A outra questão 
com relação ao valor a ser concedido, se for seguir ao pé da letra o regulamento atual, deveria ser 
concedido o valor de dois salários mínimos, mas poderia se considerar a excepcionalidade do 
momento que passa todo o mundo, devendo as normas relaciona-se com a realidade concreta. 
Finalizou opinando então que, a priori parece ser correta a decisão de se conceder os três salários 
mínimos, enquanto perdurar a pandemia e a posteriori reavaliar. O Conselheiro David Fontes 
concordou com Caio no tocante a questão da excepcionalidade do momento, achando discutível 
relacionar o tema ao fim da pandemia, pois o mais importante talvez, era entender a real 
necessidade do requerente, diante do cenário atual, fazendo com ele um planejamento financeiro, 
de forma que o Conselho possa estabelecer um prazo de ajuda, relacionado ao problema dele e não 
relacionado ao fim dos decretos. O Conselheiro Nelson Neto reforçou o fato da aposentaria por 
invalidez não prejudicar o pedido, e sim ajudar na inclusão dele como beneficiário do Programa. 
Terminada a participação dos inscritos, ocorreu um breve debate sobre os encaminhamentos de 
votação, com participação dos Conselheiros Lucas Di Tullio, Fábio Periandro, Leandro Neves, 
Jailson Baraúna e do Presidente Carlos Eduardo, que por fim, colocou em votação duas propostas 
de encaminhamento para concessão do benefício ao parecer 03/2020. Uma conforme indicado no 
parecer com a concessão de três salários mínimos, e outra proposta do Conselheiro Lucas Di Tullio 
para a concessão de dois salários mínimos. A proposta de três salários mínimos obteve 58 votos e 
a proposta de dois salários mínimos obteve 29 votos. Houve uma abstenção. Com isso foi aprovado 
e será beneficiado com o Programa Dignidade dos Ídolos, Jorge Augusto Ferreira de Aragão. 
Votaram por três salários mínimos os conselheiros Abraão Pires, Alex Montenegro, André Telles, 
Annibal Sampaio Neto, Antonio José Dias, Antônio Ribas, Apio Vinagre, Ary Belo Pina, Augesir 
de Carvalho Filho, Caio Noblat Costa, Caio Botelho, Carlos Eduardo Cerqueira, Carlos Eduardo 
Araújo, David Ricardo Pereira, Diego Costa, Diogo Dias, Durval Saback Filho. Eduardo Couto, 
Eduardo Sampaio, Elida Brandão, Emerson Santos, Fábio Rocha, Fernando Galvão, Gabriel 
Evangelista, Gustavo Baraúna, Hélio Santos, Hélio Miranda Júnior, Igor Carneiro, Jailson 
Baraúna, José Augusto Vicente, Leandro Neves, Leonardo Dantas, Liane Durão, Lucas Araújo, 
Lucas França, Lucas Costa, Luciano Vieira, Luis Alberto Bonfim Junior, Marcio Paiva, Marco 
Aurélio Tahim, Marcos Dvanir, Marcos Henrique Lima, Marcos Paulo Fontes, Marcos Paulo 
Pimentel, Moisés Silva, Natanael Fernandes, Neilan Mendes, Nelson Ribeiro Neto, Paulo Roberto 
Costa, Ricardo Sapucaia, Ricardo Maracajá, Rogerio Gargur, Ulisses Pereira Neto, Vicente Pithon, 
Virginia Mendes, Vitor Pedrão, Wagner Teles e Wellington Campos. Votaram por dois salários 
mínimos os Conselheiros Alexandre Jatobá, André Luís Carneiro, Arnando Lessa, Carlos Augusto 
Mello, Danilo de Araújo, Diego Tavares, Fábio Periandro, Geraldo Tripodi, Henrique  De La Torre, 
Jonatha Gois, José Roberto Freire, Leandro Andrade, Lucas Di Tullio, Luís Leite, Marcio Marcilio 
Santos, Mateus Freire, Olavo Fonseca Filho, Oldgard De Freitas Junior, Paulo Rogerio Campos, 
Pedro Luiz Martucci, Ricardo Gordilho, Rogerio Silveira, Serge Euler Magalhães, Sergio Vilalva, 
Sergio Ricardo Miranda, Thiago Doria, Tiago Eloy, Victor Emanoel Souza e Willadesmon Santos. 



A abstenção foi do Conselheiro Ney Silva. Para finalizar a pauta, Carlos Eduardo deu início ao 
terceiro item, o que ocorrer, franqueando a palavra aos conselheiros inscritos. O Conselheiro Igor 
Lordelo reafirmou que o risco que a Casa corre de dar três salários mínimos para o requerente do 
item de pauta anterior, é o mesmo que já ocorreu com outro beneficiário, que por conta de uma 
excepcionalidade de uma enchente em sua casa, foi necessário aumentar o valor anteriormente 
aprovado, estando esses casos estão em constante reavaliação por parte da Comissão. O 
Conselheiro Jailson Baraúna afirmou que os conselheiros precisam ler atentamente o que vai ser 
colocado em pauta e tudo que pode vim a ser debatido na reunião. Com relação ao Dignidade dos 
Ídolos, o Art. 8 fala que o benefício pode ter um limite máximo de três salários mínimos, com base 
na renda per capita, e quando se avaliou as pessoas envolvidas na necessidade da renda do ídolo, 
foi atendida a regra para dois salários  mínimos, fato que foi colocado de forma clara por algumas 
vezes na reunião, só que pela excepcionalidade das dificuldades apresentadas no requerimento, que 
tirava inclusive a dignidade do ídolo, foi sugerida a extensão para três salários mínimos , não 
ocorrendo quebra de regra, pois o próprio regulamento diz que a qualquer tempo, o valor do 
benefício pode ser revisto, reduzido ou excluído. Com referência a segurança jurídica, o Programa 
se trata de uma doação, não sendo algo que possa se enquadrar como vínculo empregatício. O 
Conselheiro Oldgard Freitas Junior disse ouviu atentamente o relator Igor Lordelo falar bem claro 
da interpretação do enquadramento em dois salários mínimos, pela renda per capita familiar, por 
isso votou nessa opção na deliberação anterior. Ficou na expectativa da aprovação do requerimento 
dessa forma, para diante da excepcionalidade, fosse feito um novo pedido de aumento para 
posterior deliberação. Finalizou afirmando que entendia com muita clareza, o fato da aposentadoria 
por invalidez, não ser empecilho para o recebimento do Programa, por se tratar de doação. O 
Conselheiro Caio Botelho ressaltou que o assunto Dignidade ao Ídolo já foi encerrado, tendo a 
decisão já sido tomada, mas se inscreveu para fazer um registro importante, com relação as 
indicações para as honrarias, valorizando o espirito de todos os grupos, no sentido de garantir a 
viabilização de todas as indicações, inclusive a disposição já manifestada por todos, para assegurar 
que os indicados sejam agraciados na votação de julho. Para finalizar, sugeriu a Mesa que 
reforçasse a importância da necessidade do cuidado de todos os conselheiros, com relação a forma 
de se portar diante das câmeras, pois demonstra a valorização do espaço e dos sócios que estarão 
acompanhando online. O Conselheiro Lucas Di Tullio reiterou o requerimento para que a Diretoria 
Executiva tome ciência da questão de um ídolo prestar serviço ao Clube, estando aposentado por 
invalidez, para que não se repita, tendo em vista tudo que foi falado no início. Deixou claro que 
não existe nenhum impedimento para o recebimento do Programa Dignidade ao Ídolo, por ter 
caráter assistencial. O Conselheiro Arnando Lessa, com relação a preocupação referente a 
aposentadoria por invalidez, evidenciou que se houve um vínculo oficial com o Bahia e o INSS foi 
descontado, automaticamente teria sido cancelado o benefício. Opinou ainda que a Comissão 
poderia ter dado os três salários mínimos, por conta da excepcionalidade do momento, mas alerta 
que poderá permitir outros alegarem o mesmo problema de perda de renda por conta da pandemia, 
requerendo uma isonomia de tratamento e gerando problemas financeiros ao Clube. O Conselheiro 
Fernando Galvão pediu mais objetividade aos conselheiros, pois já havia muito tempo de reunião 
e novamente estava se trazendo à baila, um assunto que já estava deliberado e encerrado no item 
de pauta anterior. O Conselheiro Fábio Periandro falou como Coordenador da Comissão Jurídica, 



que o alerta que foi feito, é que o Clube pode no afã de ajudar, terminar prejudicando, pois a questão 
concreta é que ele não poderia receber outros valores durante o período, por conta dele ser 
aposentado por invalidez, cabendo ao Bahia não permitir situações como essa. O Conselheiro 
Olavo Fonseca pediu que fosse feita uma moção de pesar, para os grandes tricolores que nos 
deixaram recentemente, Jorge Maia, Joca Pena de Aço e Sapatão, para que não fosse esquecido 
nunca a origem da democracia. O Vice Presidente Vitor Ferraz sugeriu que fosse incluído o nome 
de Fernando Shimidt e o Conselheiro Fábio Periandro sugeriu que o perfil oficial do Clube nas 
redes sociais, possa sempre fazer essa homenagem a todos os torcedores vítimas da Covid. O 
Presidente Carlos Eduardo destacou ser muito bem pontuado, revelando que essas homenagens já 
estavam programadas para o início da próxima reunião ordinária, fazendo um minuto de silêncio, 
para que todos os torcedores pudessem participar da justa reverência, visto que a reunião será 
transmitida online. O Vice Presidente Vitor Ferraz pediu a palavra para fazer alguns 
esclarecimentos e informou que o ídolo em questão possuía uma relação contratual com o Clube 
desde de 2015, sendo importante ficar claro, que é um contrato de cessão de uso de imagem de 
natureza cível, com um contrato de pessoa jurídica, que detém o direito de explorar a imagem dele, 
sendo entendido pela Diretoria que nesse formato não existia nenhum risco. 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 20:30h, 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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