RELATÓRIO DAS AÇÕES DO
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DE 2021
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1) INTRODUÇÃO
O Conselho Deliberativo é um órgão composto por 100 membros eleitos em assembleia Geral.
Após a eleição e posse dos seus membros, o CD organiza-se internamente em atendimento
ao Regimento Interno, para composição das Comissões Temáticas Permanentes e
Transitórias, conforme descreve os incisos I e II do artigo 34 do seu Regimento Interno. O
conjunto de incisos descritos do artigo 36 desse normativo, definem todas as atribuições e papel
dessas Comissões. Esse conjunto de Conselheiros e as comissões são instâncias auxiliares
do Conselho Pleno e da Mesa Diretora.
Nesse informativo apresentaremos as ações e contribuições da Comissão de Administração e
Finanças do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, para o triênio 2021-2023 no novo
processo de gestão do Conselho Deliberativo. Essa comissão em atendimento aos normativos
do clube, vem levar ao seu conhecimento, um resumo das atividades desenvolvidas pelos
Conselheiros nas suas reuniões desse primeiro quadrimestre de 2021.
A ideia é em apresentar em três quadrimestres as principais ações de acompanhamento e
monitoramento da Comissão de Administração e Finanças, pois compete a ela opinar sobre
proposições e assuntos que concorram para aumentar ou diminuir as despesas como as
receitas sobre as atividades financeiras do Clube; opinar sobre a proposta orçamentária,
compete, ainda, fiscalizar a execução orçamentária; emitir relatório complementar sobre os
Pareceres do Conselho Fiscal e Auditores Independentes, bem como opinar sobre a
organização ou reorganização da administração aplicadas, a esses fins quando solicitado pela
mesa diretora do CD. Após essa apresentação da composição do Conselho Deliberativo,
apresentaremos a seguir as atividades institucionais desenvolvidas pela Comissão de
Administração e Finanças.

1) DESENVOLVIMENTODOSTRABALHOSDACOMISSÃONOPERÍODOEM ANÁLISE
Logo após a Diplomação dos membros do Conselho Deliberativo, houve a definição dos nomes
dos Conselheiros que passaram a compor a Comissão de Administração e Finanças, tendo
sido definidos os seguintes nomes: Leila Vaz Cabral Perrone de Oliveira, Luciano do
Nascimento Lopes, Paulo Eduardo Amaral Tavares, Osvaldo Jose Celino Ribeiro e Rodrigo
Mousinho Hita. Em cumprimento ao que descreve o nosso Regimento, foi agendada para o
06/02/2021, a nossa primeira reunião da comissão, onde houve a Eleição do Coordenador e
Subcoordenador da Comissão de Finanças, quando foram eleitos os nomes de Osvaldo
Ribeiro para Coordenador e a Conselheira Leila Vaz para a subcoordenação, ainda nesse
encontro foi agendada a data de 09/02/2021 para apresentação pela Diretoria Executiva, da
Proposta Orçamentária do exercício de 2021 aos membros dessa Comissão. Por fim, ainda
nesse primeiro encontro ficou definido que deveria haver apresentação de um calendário de
reunião para o exercício em curso. Em 13/02/2021, houve a segunda reunião da Comissão de
Administração e Finanças, onde nesse encontro foi apresentada e aprovada a minuta do
Opinativo da Comissão de Finanças sobre a Proposta Orçamentaria da Diretoria Executiva
para o exercício de 2021, sendo esse documento posteriormente apresentado na reunião do
Conselho Deliberativo do clube, em reunião realizada no dia 15/02/2021. Ainda nesse segundo
encontro da Comissão de Finanças, foi discutida a questão da definição de um calendário para
as reuniões dessa Comissão, em face de não existir demanda para realização de reuniões
mensais, foi aprovada o agendamento de reuniões trimestrais que ocorram preferencialmente
aos sábados pela manhã, mas que também poderão ser alterados em face de caráter de
urgência para atendimento as demandas da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo. A última
demanda desse colegiado nesse quadrimestre foi elaborar o seu opinativo sobre a prestação
de contas do clube,

referente ao ano base de 2020. No período de 01/03/2021 a 07/04/2021 em reuniões com o
staff da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Auditores Independentes foi disponibilizado os
relatórios e apresentação dos demonstrativos contábeis sobre apreciação das contas do ano
base de 2020. Desses encontros, após análise de documentos e discussões dos membros da
Comissão, houve a elaboração de um Relatório sobre a prestação de contas para apreciação
na Assembleia Geral. Nesse documento, a Comissão de Administração e Finanças, comentou
sobre o Fluxo Financeiro do clube que oscila bastante no recebimento de recursos
evidenciando uma situação de alerta, sendo sinalizado a necessidade de ter de que ir buscar
alguma operação de crédito (empréstimo) numa instituição financeira para equilibrar o seu
caixa. Foi também destacado o déficit do exercício de 2020 de aproximadamente
R$50.641.000,00 (cinquenta milhões, seiscentos e quarenta e um mil reais), onde foi sugerida
a Diretoria Executiva que apresentasse um plano de ação para o exercício em curso, onde
sejam evidenciados ajustes na proposta orçamentária que promovam a recuperação desse
prejuízo e fôlego ao fluxo de caixa. Outro aspecto que foi observado pelos membros dessa
Comissão foi com relação ao “Passivo a Descoberto” do Clube, que atualmente alcança valores
próximos de R$183.534.000,00 (Cento e oitenta e três milhões, quinhentos e trinta e quatro mil
reais), mesmo com vencimento a longo prazo foi objeto de preocupação pelos componentes
desse colegiado. Por fim, a comissão comentou que o clube passou por uma reforma na
Estrutura da Diretoria de Futebol, mas faz- se necessária apresentação dessa nova estrutura
aos membros do Conselho Deliberativo, além da apresentação do novo organograma do
Departamento de Futebol com as suas novas composições e atribuições. Outro aspecto que
foi discutido foi sobre a venda dos imóveis do Fazendão e do terreno do Jardim das Margaridas
e o custo anual da sua manutenção, onde deve se avaliar as alternativas sobre o
gerenciamento dessas instalações ou a sua provável venda para cobrir o déficit apresentado.

Destaca-se que o trabalho desenvolvido pelos membros da Comissão de Administração e
Finanças é efetuar a permanente e necessária vigilância e acompanhamento dos gastos e
receitas do clube, onde esperamos na elaboração do próximo informativo efetuar a prestação
de contas dos itens que foram destacados nesse documento, pois é papel dessa Comissão
efetuar o monitoramento e análise dos destaques aqui expostos, verificando se foram
realizados ou se estão passiveis de novas medidas de acompanhamento e controle.
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