
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 

ESPORTE CLUBE BAHIA REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2021 

 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 19:00hrs, reuniu-

se ordinariamente, pelo sistema eletrônico de videoconferência Google Meet, o 

Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia - associação desportiva sem fins 

econômicos, com sede na Fazenda Dias d’Ávila MGR02, s/n, Camaçari, Bahia, 

CEP 42.833-000 e CNPJ nº 15.193.923/0001-84 - conforme Edital publicado no 

jornal A Tarde, edição de catorze de abril de dois mil e vinte e um, e com a ordem 

do dia: 1 – Conhecer e opinar a respeito do Balanço Geral e do relatório completo 

da Diretoria Executiva anterior sobre o seu período de mandato (art. 23, II, “b”, 

do Estatuto); 2 - Conhecer as contas e o parecer do Conselho Fiscal relativo ao 

exercício fiscal anterior, elaborando o seu parecer a ser encaminhado para a 

Assembleia Geral (art. 23, I, “b”, do Estatuto). Iniciada a reunião, o Presidente 

Leonardo Martinez solicitou a execução dos hinos do Esporte Clube Bahia e do 

Senhor Bomfim. Em seguida, passou a palavra para o Secretário para fazer a 

leitura do Edital Convocatório. Leonardo Martinez cumprimentou a presença de 

Conselho Fiscal, através do Presidente Marcus Verhine. Cumprimentou também 

a Diretoria Executiva, através de Humberto Neto e do Staff Administrativo e 

Financeiro. Iniciado os informes, Leonardo Martinez prestou solidariedade a 

todos que perderam entes queridos pela COVID-19, em especial aos familiares 

e amigos pela passagem da Sócia Torcedora Maria Lúcia Carvalho de Araújo, 

conhecida como “Dona Lúcia”, e pediu um minuto de silencio em respeito às 

vítimas da COVID-19. O Presidente congratulou a Diretoria Executiva, por ter 

acolhido o requerimento da Comissão Social para uma campanha no Dia 

Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autismo, lançando uma 

campanha em que os jogadores entraram em campo com camisas com o 

símbolo do autismo, numa partida em que o Bahia goleou a equipe do Manaus-

AM por 4 x 1. Registrou também que as camisas foram vendidas com aplicação 

gratuita do símbolo do autismo e que a primeira tiragem se esgotou na Loja 

Esquadrão em vinte e quatro horas e que a Mesa Diretora sugere a ampliação e 

continuidade da aplicação gratuita do símbolo, inclusive no “e commerce”. 



Reiterou que os conselheiros e conselheiras copiem nos e-mails, todos os 

membros da mesa sobre qualquer tema, com o objetivo de um melhor controle. 

Iniciado o primeiro ponto de pauta, o presidente propôs a unificação da 

exposição dos dois itens de pauta, mantendo a oportunidade de inscrição dos 

Conselheiros em cada item de pauta, em virtude de um atraso no voo do 

Presidente e Vice Presidente da Diretoria Executiva, que estavam em viagem 

junto com o elenco do Clube para partida pela Copa Sul-americana. A proposta 

foi aprovada por unanimidade. O Presidente iniciou o primeiro ponto de pauta e 

passou a palavra para os representantes da Diretoria Executiva, que 

apresentaram o Balanço Geral e Relatório Completo da Diretoria Executiva 

anterior, durante o seu período de mandato. O conselheiro Abílio Freire 

apresentou questão de ordem para que a reunião fosse adiada, em virtude do 

atraso do Presidente e Vice Presidente na reunião, e que a matéria não seria 

prejudicada se não fosse votada no dia. O Presidente Leonardo Martinez 

indeferiu a questão de ordem, justificando o prazo estatutário para apreciação 

das contas e que mesmo sem a presença do Presidente e Vice Presidente do 

Clube, a apresentação não estaria prejudicada, pois seria feita pelo Staff 

Financeiro do Clube. A Diretoria Executiva realizou apresentação através de 

slides, durante duas horas e catorze minutos. Em seguida, o Presidente 

Leonardo Martinez passou a palavra para o Presidente do Conselho Fiscal para 

apresentação do parecer. O Presidente Marcus Verhine destacou todo o trabalho 

do Conselho Fiscal para elaboração do parecer, em especial do relator Márcio 

Paiva e do Sub-relator Rogério Silveira. Em seguida passou a palavra para o 

relator Márcio Paiva, que apresentou o parecer do Conselho Fiscal durante trinta 

minutos. Em seguida, Marcos Verhine fez a leitura do parecer do Conselho 

Fiscal, ressaltando que “os lançamentos contábeis estão devidamente 

registrados e as demonstrações contábeis refletem a realidade econômica e 

financeira do Clube, o que não enseja ressalva técnica por parte do Conselho 

Fiscal; e que em sede de análise, em virtude dos impactos econômico-

financeiros causados pela pandemia do COVID-19, as informações levantadas 

sugerem maior exposição do Clube a riscos trabalhistas, tributários, legais e de 

imagem.” Verhine continuou a leitura e apresentou as seguintes recomendações 



do CF ao Clube: 1 -  máxima cautela em relação às despesas para os próximos 

exercícios, já que ainda não se pode mensurar até quando perdurarão os 

impactos da pandemia do COVID-19”; 2 – considerando que o descumprimento 

do artigo 4º Inciso V alínea “b” da Lei 13.155/2015, que estabelece que o déficit 

do exercício não deva superar 5% de sua receita bruta apurada no ano anterior, 

podendo suscitar pena de exclusão do programa de incentivo além de demais 

sanções legais, o CF recomenda o monitoramento das eventuais mudanças 

legislativas que visem flexibilizar as exigências do PROFUT no atual cenário de 

pandemia; 3 – considerando que o Clube apresenta atrasos nos recolhimentos 

dos tributos, encargos previdenciários e trabalhistas do ano calendário de 2020, 

o CF recomenda o equacionamento desses passivos a fim de evitar sanções 

previstas nas legislações vigentes; 4 – considerando que o Clube não dispõe de 

seguro patrimonial para cobertura das suas instalações imóveis, moveis, 

máquinas e equipamentos, o CF recomenda a contratação imediata deste 

serviço a fim de proteger a integridade dos seus ativos imobilizados, de eventuais 

sinistros, mitigando perdas patrimoniais. 5 – que o Clube regularize o pagamento 

de parcelas do PROFUT, a fim de evitar imediata rescisão do parcelamento, com 

cancelamento dos benefícios concedidos, conforme estabelecido no artigo 4º 

Inciso I da Lei 13.155/2015.” Após a leitura das recomendações, Marcos Verhine 

concluiu apresentando a conclusão do parecer, a saber: “Considerando o 

exposto, em decorrência da adequação geral da prestação de contas 

apresentada pela Diretoria Executiva e do relatório da auditoria externa, que 

opinou favoravelmente e sem ressalvas, este Conselho Fiscal emite parecer pela 

APROVAÇÃO das contas do Esporte Clube Bahia do exercício de 2020”. O 

Presidente Leonardo Martinez parabenizou o trabalho do Conselho Fiscal, 

registrando que o parecer foi elaborado com extrema qualidade. O Conselheiro 

Osvaldo Ribeiro, apresentou o relatório da Comissão de Administração e 

Finanças, apresentando análise econômica e financeira e da estrutura 

administrativa. Concluiu apresentando as considerações finais, apresentando 

que “É importante frisar a permanente e necessária vigilância e 

acompanhamento dos gastos e receitas, analisando se as suas premissas estão 

coerentes com a proposta orçamentária considerando os cenários de pandemia, 



esse é o verdadeiro papel da Governança de avaliar finanças, além do 

gerenciamento e controle dos gastos da sua estrutura administrativa tendo em 

vista a sua importância para perenidade do clube. A Comissão de Administração 

e Finanças, respaldada no Relatório dos Auditores Independentes e no Parecer 

do Conselho Fiscal com suas orientações ênfases e ainda em obediência às 

exigências legais e estatutárias e a legislação em vigência, descreve que as 

nossas conclusões aqui evidenciadas estão em acordo com o Relatório e 

Parecer dos órgãos que exerceram as atividades de fiscalização e controle do 

Esporte Clube Bahia”. O Presidente Leonardo Martinez elogiou o trabalho da 

Comissão de Administração e Finanças, e que esse trabalho foi refletido na 

qualidade do relatório apresentado. Abertas as inscrições, o Presidente passou 

a palavra aos inscritos. O Conselheiro Theodomiro Rodrigues registrou que da 

análise do relatório completo apresentado pela Diretoria Executiva, tivemos 

avanços como a marca de material esportivo própria, a recuperação no 

patrimônio, o aumento do número de sócios com planos populares e a 

diminuição do índice de endividamento. Entretanto, ponderou que tivemos no 

ano de 2020 uma grande diminuição da receita, em virtude da pandemia, o que 

ocasionou um alto déficit de 50 milhões de reais, que precisa ser resolvido no 

futuro. Concluiu perguntando como a Diretoria Executiva está se planejando para 

recuperar esse déficit, aliado a investimentos no futebol. O Presidente Guilherme 

Bellintani parabenizou o bom trabalho do Conselho Fiscal, do Conselho 

Deliberativo e da equipe de administração e finanças do Clube. Em resposta à 

pergunta do Conselheiro Theodomiro Rodrigues, O Presidente registrou que o 

Clube teve uma significativa retenção de receitas no exercício de 2020, ano de 

pandemia, correspondente a dez por cento da receita do clube, devido a um 

processo da “BWA”, resultando uma retenção de 13 milhões de reais. Registrou 

que a Diretoria Executiva está planejando o orçamento para 2021, considerando 

o cenário de pandemia, e que em 2021 o Clube espera fazer uma venda maior 

de atletas, levando a um aumento de receitas. Concluiu que o ano de 2021 será 

mais previsível com uma tentativa maior de controle de custos e uma redução 

dos investimentos no futebol, sendo mais eficiente nos investimentos do Clube 

no futebol. O Conselheiro Fernando Galvão parabenizou o Conselho Fiscal, ao 



Staff Financeiro do Clube e a Comissão de Finanças pelo trabalho realizado, 

registrou que apesar do aumento de vendas na Loja Esquadrão, os resultados 

poderiam ter sido melhores se houvesse mais itens de materiais para as 

mulheres, e finalizou perguntando sobre o que fazer para manutenção da receita 

de sócios. Guilherme Bellintani respondeu informando que houve uma grande 

evolução da oferta de itens femininos, mas que é necessário evoluir nesse 

aspecto, apesar de que orçamentariamente não há um impacto representativo 

nos resultados da loja, mas que há uma importância no incentivo a participação 

feminina no Clube. Sobre o item dos sócios, frisou que na Pandemia, houve um 

decréscimo no número associados devido a uma queda no número de sócios 

com um perfil menos participativo na vida política do Clube e aos resultados 

negativos em campo. Concluiu dizendo que com a volta do público ao estádio, o 

número de sócios tende a aumentar. O Conselheiro Danilo Peixoto destacou o 

Comitê de Crise criado pelo Clube em 2020 e perguntou se o comitê irá ser 

repetido em 2021. O Vice Presidente Vitor Ferraz respondeu informando que o 

Comitê de crise permanece trabalhando em 2021 em virtude da continuidade da 

pandemia. O Conselheiro Neilan Mendes registrou que o Clube não atingiu a 

meta estabelecida pelo PROFUT para manutenção da dívida, reconhecendo que 

isso foi consequência, também pelos efeitos da pandemia. O Conselheiro 

Marcelo Daltro perguntou sobre a situação do fornecimento de materiais da Loja 

Esquadrão, em virtude do atraso no lançamento dos uniformes oficiais. O 

Presidente Guilherme Bellintani informou que em 2021, o Clube inverteu a ordem 

de lançamento das camisas populares e camisas de jogo, lançando primeiro a 

coleção popular e deixando o lançamento das camisas de jogo para o segundo 

semestre. O Conselheiro Paulo Rogério perguntou qual seria o maior desafio 

para uma melhor gestão de receitas crescentes e uma gestão da dívida do clube, 

desconsiderando o período da pandemia. Guilherme Bellintani registrou que o 

planejamento inicial era de um crescimento de receitas em torno de vinte por 

cento ao ano. Que no primeiro ano houve um crescimento de quarenta por cento, 

no segundo ano houve um aumento que dobrou as receitas do Clube e que em 

2020 o Clube passaria de uma receita anual de 200 milhões, o que foi frustrado 

pelos efeitos da Pandemia. Continuou dizendo que a permanência do Clube na 



Série A do Campeonato Brasileiro leva naturalmente a uma melhora no aumento 

de receitas e que a previsão é de receitas na casa de 200 milhões em 2022 e 

um teto orçamentário de 250 milhões a partir de 2023. Sobre a gestão da dívida, 

frisou que a dívida do Clube não é tão grande e que maior desafio é fazer com 

uma melhor relação da receita em relação a dívida. O Conselheiro Jailson 

Baraúna perguntou como a Diretoria Executiva pretende agir no próximo triênio, 

considerando as altas entradas e saídas no time profissional e na base no triênio 

anterior. Concluiu ponderando que uma boa gestão de elenco diminui as saídas 

e impacta positivamente no orçamento do Clube. Guilherme Bellintani 

apresentou divergência, informando que o Clube não tem um problema grave de 

entra e sai de profissionais no elenco e que o Bahia está muito abaixo da média 

dos demais clubes brasileiros em relação ao número de contratos do time 

profissional. Concluiu que, em relação a divisão de base, é necessário que o 

Clube realize uma comparação da rotatividade de jogadores com outros clubes 

para uma melhor análise. O Conselheiro Olavo Fonseca perguntou se a Diretoria 

Executiva tem números sobre o percentual da frustração de receitas relacionado 

diretamente a pandemia e aos resultados ruins em campo. Também questionou 

quantos novos sócios se inscreveram no programa durante a pandemia e 

concluiu solicitando mais informações sobre os motivos que levaram ao aumento 

do número dos processos trabalhistas nos últimos anos. O Vice Presidente Vitor 

Ferraz informou que o clube teve um aumento de cinco reclamações trabalhistas 

em 2019 para nove em 2020, que houve um aumento de 400 para 500 

funcionários e que esse quadro de funcionários leva a um crescimento natural 

no número de reclamações. Informou ainda que atualmente o Clube não tem 

reclamações trabalhistas ajuizadas por jogadores do elenco profissional ou 

comissão técnica. Guilherme informou que em maio de 2020 houve uma perda 

de trinta por cento no número de sócios, devido aos impactos da pandemia e 

considerou que o mal resultado em campo no campeonato brasileiro não foi tão 

significativo quanto aos efeitos da pandemia no primeiro trimestre. O Conselheiro 

Paulo Tavares perguntou se existe alguma discussão com a CBF e outras 

entidades sobre os protocolos de retorno do público aos estádios. Guilherme 

Bellintani informou que o Clube firmou acordo com a Arena Fonte Nova para 



suspensão dos repasses do percentual que a Arena tem sobre o acesso 

garantido e além disso o custeio de cinquenta por cento dos custos dos jogos 

por parte da Arena. Considerou que o acordo foi importante para redução das 

perdas financeiras ocasionadas pela falta de público. Finalizou informando que 

o Clube não está pautando o retorno do futebol atualmente e que só pautará 

quando houver um maior índice na vacinação. O Presidente Leonardo Martinez 

iniciou o segundo ponto de pauta, abrindo novo prazo para as inscrições e 

passando a palavra aos inscritos. O Conselheiro Neilan Mendes perguntou sobre 

o andamento das discussões da permanência do PROFUT, considerando que o 

Clube apresentou problemas na relação da dívida e receita. Finalizou registrando 

a importância da disponibilização dos relatórios financeiras e de gestão com uma 

maior brevidade. Guilherme Bellintani lembrou que ele é o representante dos 

clubes do país na APFUT e que um projeto de lei foi aprovado no Congresso 

Nacional para suspensão das dívidas dos clubes, mas que foi vetado pelo 

Presidente da República em fevereiro deste ano. Ainda informou que o Câmara 

dos Deputados derrubou o veto presidencial no dia da reunião, fruto da força da 

articulação dos clubes. Continuou dizendo que a situação dos clubes diante do 

PROFUT é geral e que se não houver um ajuste no PROFUT, todos os clubes 

estarão sujeitos a exclusão. Finalizou dizendo que espera uma saída para o 

problema e que, caso contrário, diante do cenário de pandemia, poderá haver 

uma implosão do programa. Danilo Bitencourt ressaltou que a questão foi 

matéria das análises da auditoria externa e que o Clube apresentou ofício da 

APFUT, que foi considerado suficiente pela Auditoria Externa, por entender que 

a autoridade está ciente e envolvida na solução do problema. Daniel Simões 

respondeu ao Conselheiro Neilan em relação a brevidade da disponibilização 

dos relatórios financeiros e de gestão, alertando sobre o cenário difícil que foi a 

pandemia. O Conselheiro Vicente Pithon perguntou como a Diretoria Executiva 

está vendo o Projeto das Sociedades Anônimas do Futebol, que será pautado 

em breve no Senado. Guilherme Bellintani respondeu contextualizando que 

houve um projeto de matéria parecida aprovado na câmara dos Deputados, mas 

que não foi a frente por ser um projeto questionável e que beneficiava 

determinado Clube. Continuou dizendo que o atual projeto em tramitação no 



Senado é mais qualificado, mas que ainda apresenta muitas dúvidas, e que, no 

caso do Clube, caberá ao torcedor analisar e decidir se o Clube continuará no 

formato atual ou se adotará o novo formato. Finalizou dizendo que a Diretoria 

Executiva não está defendendo nenhum modelo e que o maior desafio não se 

trata de uma decisão organização mais sim de uma decisão político institucional. 

A Conselheira Bete Wagner perguntou como foi organizado a questão do valor 

do déficit e do percentual limite estabelecido pelo PROFUT para uma 

adimplência dos clubes com o programa, além dos limites percentuais 

estatutários, em termos contábeis e financeiros. Concluiu perguntando se a 

Diretoria Executiva tem noção da média dos clubes em relação aos seus déficits 

e endividamento. Guilherme Bellintani frisou que o Clube toma muito cuidado em 

não “maquiar” os relatórios contábeis e que certamente outros clubes brasileiros 

irão maquiar os seus relatórios. Que todos os clubes ficarão fora dos limites 

estabelecidos pelo PROFUT. Concluiu informando que a própria APFUT entende 

que se não houver alguma ação governamental no sentido de suspensão das 

dívidas, o próprio PROFUT se tornará insustentável. O Conselheiro Diogo Dias 

reforçou o pedido para que seja reforçada a importância do seguro e segurança 

em relação ao patrimônio do Clube no Museu. Vitor Ferraz informou que o Clube 

não conseguiu firmar seguro para o Fazendão devido a problemas burocráticos, 

que o seguro do Centro Evaristo de Macedo está em fase final de contratação e 

que o Clube reconhece a importância do Seguro para o Museu. O Conselheiro 

Eduardo Cerqueira pediu esclarecimentos sobre o registro dos repasses dos 

direitos federativos no balanço do Clube e se isso não seriam direitos 

econômicos. Vitor Ferraz esclareceu informando que os direitos econômicos são 

o proveito econômico dos direitos federativos. O Conselheiro Leandro Fernandes 

sugeriu que o parecer do Conselho Deliberativo em relação as contas e relatórios 

de gestão apresente sugestão para inclusão de cláusulas antirracistas nos 

contratos do Clube com jogadores. Vitor Ferraz informou que o Clube já está 

incluindo as cláusulas antirracistas nos contratos. O Conselheiro Wendel Barreto 

registrou os sentimentos pelo falecimento de Joel Mendes Daltro, tio do 

conselheiro e pai do Conselheiro Marcelo Daltro. Continuou listando três tópicos: 

1 – déficit permitido para manutenção do Clube no PROFUT, que foi de trinta e 



um por cento; 2 – A irregularidades no recolhimento de tributos como INSS, 

FGTS, PIS e Imposto de Renda; e 3 – atrasos no pagamento de parcelas ao 

PROFUT. Concluiu perguntando se o Clube possui plano de ação para resolução 

dos três pontos apresentados. Guilherme Bellintani registrou os sentimentos pelo 

falecimento de Joel Mendes Daltro. Continuou dizendo que devido ao alto déficit 

em 2020, o não pagamento de tributos foi inevitável. Que o Clube escolheu quais 

dívidas deveriam ser pagas, de forma estratégica. Informou que déficit de 2020 

deverá ser recuperado em dois ou três anos e que a retomada da saúde 

financeira do Clube só se dará após a volta de público aos estádios, que terá por 

consequência o aumento no número de sócios e aquecimento no mercado de 

atletas. O Conselheiro Fernando Galvão apresentou a informação de que 

sessenta e um por cento dos gastos estão no Sub-17 e Sub-20 da divisão de 

base e que dos resultados do Clube em 2018 e 2019, trinta e oito milhões de 

reais foram provenientes de receitas de vendas de jogadores da base, mas que 

mesmo assim, havia déficit em relação a divisão de base. Concluiu questionando 

se não seria o momento de rever a política para divisão de base e trabalhar 

melhor no momento da capitação de jogadores, para ter menos jogadores 

liberados e diminuir os custos. Vitor Ferraz informou que as liberações dos 

jogadores geram números meramente contábeis, sem influência para o caixa do 

Clube. Continuou informando que a divisão de base tem uma alta rotatividade, 

mas que isso faz parte da estratégia do Clube e que esses dados deveriam ser 

comparados com outros clubes para uma melhor percepção da estratégia. 

Guilherme Bellintani pontuou que a divisão de base é um trabalho de médio 

prazo e reforçou a necessidade da comparação dos números da base do Clube 

com outros clubes brasileiros, para se ter uma maior dimensão dos possíveis 

erros. O Conselheiro Murilo Jacques questionou o porquê do valor do pagamento 

de juros e multas relativo a atraso no pagamento de tributos em 2019, já que fora 

um bom ano em termos de receitas. Guilherme Bellintani respondeu informando 

que 2019 foi o primeiro ano em que a TV concentrou o pagamento do contrato 

no fim do ano, ao contrário dos anos anteriores em que os pagamentos eram 

lineares durante o ano, e que esse fato em 2019 levou ao comprometimento no 

pagamento de obrigações financeiras em dias. O Conselheiro Fernando Correia 



perguntou sobre o que a Diretoria vem fazendo para mudar os percentuais de 

direitos econômicos demonstrados nos relatórios. Vitor Ferraz respondeu 

informando que os percentuais apresentados estão errados nos relatórios e que 

a Diretoria Executiva já encaminhou a correção. O Conselheiro Mário Junior 

parabenizou a participação de todos nas análises dos relatórios e financeiros do 

Clube. Pontuou que as práticas de governanças devem ser registradas no 

documento do Clube e solicitou que a Diretoria Executiva encaminhe para que 

tais práticas constem no Regulamento Geral do Clube. Concluiu perguntando 

quantos sócios o Clube perdeu na Pandemia e se há algum planejamento para 

ações de marketing para captação de novos sócios. Leonardo Martinez informou 

que a Mesa Diretoria encaminhou ofício à Diretoria Executiva, para apresentação 

da minuta do Regulamento geral do Clube, e que, na semana passada, houve 

uma solicitação da Diretoria Executiva para um aumento de prazo em quinze 

dias e que na próxima reunião extraordinária, a minuta será apresentada ao 

pleno do Conselho Deliberativo. Guilherme Bellintani informou que o Clube 

ganhou pouco menos de dois mil novos sócios de abril de 2020 até os dias 

atuais, e conclui informando que existe um projeto de campanha para 

recuperação de sócios. O Conselheiro Marcelo Daltro perguntou sobre quais 

medidas foram adotadas pelo Clube para resolver o problema do ICMS da loja 

do Clube. Guilherme Bellintani respondeu que o Clube estava na expectativa de 

um parcelamento do ICMS e que não aconteceu. Continuou informando que há 

uma previsão de regularização do ICMS, a partir do lançamento da nova coleção. 

O Conselheiro Alexandre Jatobá solicitou informações sobre o gasto de 4,3 

milhões, considerando que em 2020 só houveram seis meses de folha de 

pagamento para o Sub-23. Guilherme Bellintani respondeu informando que 

mesmo com a pausa no projeto do time de transição em 2020, a maioria dos 

atletas continuaram com vínculo no Clube e que os gastos vão além da soma 

dos salários mensais e que devemos considerar os custos com décimo terceiro 

salário, por exemplo. Vitor Ferraz complementou informando que quando 

encerrou o projeto do Sub-23, muitos jogadores continuaram no Clube e que os 

custos com esses jogadores continuaram sendo contabilizados no centro de 

custos do time de transição. A Conselheira Andreia Cerqueira parabenizou o 



Conselho Fiscal pelo parecer apresentado e sugeriu a Diretoria Executiva que 

considere os riscos como guarda de objetos de terceiros ou riscos de 

responsabilidade civil, quando o Clube for celebrar os contratos de seguros para 

o patrimônio do Clube. Finalizou sugerindo que o Clube fique atento a 

possibilidade de contratação de seguros que possibilitem o retorno financeiro 

para o clube em caso de não uso. Guilherme Bellintani informou que o Clube 

conseguiu evoluir em alguns seguros no Clube e que as falhas relacionadas ao 

tema apresentadas no relatório do Conselho Fiscal são fundamentais para 

melhora nessa questão, já no ano de 2021. O Conselheiro Olavo Fonseca 

solicitou informações sobre o aumento nos gastos com agenciamento de atletas. 

Danilo Bitencourt respondeu informando que o aumento se deve ao aumento da 

contratação de jogadores. Guilherme Bellintani informou que a Diretoria 

Executiva enviará um estudo detalhado sobre o assunto. O Conselheiro Jailson 

Baraúna solicitou mais informações sobre os cuidados da Diretoria Executiva 

com a possibilidade de perda de atletas por causa de passivos trabalhistas. 

Guilherme Belintani informou que o Clube está controlando o passivo como 

prioridade, principalmente em relação ao passivo com FGTS. A Conselheira 

Andréa Schwarz sugeriu que a Comissão de Finanças e o Conselho Fiscal 

apresente propostas de protocolos de ações ou programas relacionados ao tema 

para a Diretoria Executiva. Continuou falando que todos os débitos trabalhistas 

do Bahia são sanáveis, principalmente durante a pandemia e se colocou à 

disposição para Diretoria Executiva para colaboração sobre os temas 

trabalhistas. O Conselheiro Paulo Rogério solicitou informações sobre o BASA 

(Bahia S.A.) e quando o Clube se livrará do problema definitivamente. Guilherme 

Bellintani pontuou quatro grandes problemas no Clube, fruto de anos anteriores 

e que após a democratização do Clube estão sendo resolvidos: 1 – Dívida Fiscal 

alocada no PROFUT 2 – dívida trabalhista, 3 – Processo da BWA, 4 – BASA 

(Bahia S.A.). Informou que o Clube está resolvendo esses quatro problemas 

pagando o PROFUT em dia, negociando a dívida trabalhista e encaminhando a 

possível venda do Fazendão, que pode liquidar a dívida trabalhista do Clube, a 

resolução do processo da BWS, que gira em torno de 20 milhões de reais e que 

o Clube já tem 13 milhões de reais retidos forçadamente e por fim o BASA (Bahia 



S.A.) que  ainda seguirá como um dos grandes problemas do Clube e que 

certamente a Diretoria Executiva solicitará reunião com o Conselho Deliberativo 

para tratar do tema. Finalizada as inscrições, o Presidente Leonardo Martinez 

colocou em votação, nos termos do Art. 4º, inciso F, da Resolução CD 01/2021, 

o encaminhamento da proposta da Mesa Diretora para adesão ao parecer do 

Conselho Fiscal e relatório da Comissão de Administração de Finanças, que foi 

aprovado por unanimidade. Leonardo Martinez agradeceu ao trabalho do 

Conselho Fiscal, da Comissão de Finanças e do staff financeiro do Clube. Vitor 

Ferraz ressaltou a importância de os três poderes do Clube estarem trabalhando 

de forma harmônica. Guilherme Bellintani lembrou do momento difícil em 2020 

quando a Diretoria Executiva comunicou ao elenco que a paralização das 

atividades e prestou homenagem aos funcionários do Clube pela compreensão 

com o Clube nesse período de Pandemia. Leonardo Marrtinez deu por encerrada 

a reunião às 01:14h, do dia 20 de abril de 2021, cuja sessão foi lavrada a 

presente ata, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros na sessão 

extraordinária subsequente, sem oposição, sendo lavrada e assinada em duas 

vias pela Mesa Diretoria do Conselho Deliberativo. 
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