
 

 
 

 

 

 

 

 

  COMISSÃO DE PATRIMÔNIO 

DO 

ESPORTE CLUBE BAHIA 

 

 A Comissão de Patrimônio nesse último quadrimestre do triênio 21/23 teve como atuação: 

 

   MUSEU: Foi feito o relatório da visita que foi realizada e o mesmo será apresentado na próxima reunião do 

Conselho Deliberativo. Nessa mesma visita foi conversado com o responsável pelo acervo de troféus acerca das 

condições dos mesmos, ele informou que nem todos estavam em condições de reforma e que alguns deles estavam 

sem informações como ano e campeonato. Foi solicitado pela comissão que todos fossem inventariados e o clube 

comunicou que o processo de inventário já foi concluído, que os troféus que ainda não foram para o Museu saíram 

do Fazendão e foram para a Cidade Tricolor, onde se encontra, até o momento. Com o fechamento do Hospital de 

Campanha, o Museu já está em processo final de montagem, mas ainda sem data para a inauguração. 

 

    ALOJAMENTO: Foi feito um requerimento solicitando informações de alojamentos de atletas do Bahia fora do 

atual centro de treinamento e sobre a situação da construção do alojamento feminino. O clube deu a seguinte 

resposta: o mesmo é alugado pela Diretoria Executiva e, portanto, não integra ao patrimônio do clube, algumas 

moram nesta casa e outras preferiram receber uma ajuda de custo e morar por conta própria e que mais detalhes 

sobre essa casa foi passada em uma reunião realizada com a comissão de futebol para tratar do futebol feminino. 

Ainda não há previsão de início de obra de construção do alojamento feminino.  

 

    MONUMENTO: Foi questionado à diretoria acerca do monumento aos sócios que ficaram em dia durante a 

pandemia e a o clube responde que se trata de uma benfeitoria voluptuária. Embora torne o espaço mais bonito e 

agradável, não teve um aumento de valor para a Cidade Tricolor e ainda não tem uma data de inauguração mesmo 

com o monumento concluído. 

 

    FAZENDÃO: A comissão de patrimônio foi acionada pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Bahia sobre 

a possível alienação do Fazendão. Após análise dos documentos enviados, foi enviado à mesa alguns pré-requisitos 

julgados necessários para elaboração do parecer. Após resposta da Diretoria Executiva, foi elaborado e enviado o 

parecer detalhado da comissão acerca do assunto. O mesmo foi também apresentando na reunião do CD e na 

Assembleia Geral de sócios.  Desde a divulgação do parecer da Comissão não houve uma contraproposta. 
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