
 

 
 

  

 

 

 

 

 

RESUMO QUADRIMESTRAL 3/2021 

COMISSÃO DE PATRIMÔNIO 

CONSELHO DELIBERATIVO 

ESPORTE CLUBE BAHIA 

 

 

A Comissão também enviou outro requerimento solicitando uma visita ao Museu antes da inauguração, assim como 

ao depósito da loja que fica na própria Arena Fonte Nova. 

Chegando lá, foram notadas algumas mudanças como também adições a exemplo de um espaço para as Torcidas 

Organizadas e uma parte para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, com todos os alvarás prontos, o depósito também 

foi visitado. 

Foi avisado sobre a mudança da inauguração do mesmo e a Comissão novamente pediu uma nova visita com ele 

finalizado e durante esta visita também será feita uma conferência por amostragem no estoque da loja. 

Outro requerimento da Comissão foi pedindo autorização para visita do Centro de Treinamento Evaristo de Macedo 

no mês de Dezembro, bem como o Fazendão e o Terreno do Jardim das Margaridas em Janeiro. 

A visita do Centro de Treinamento foi acompanhada por Humberto Netto e na parte da base teve a ajuda também 

da Coordenadora Social Aline Castro. passamos pela área administrativa, alojamento base, alojamento profissional, 

academia, vestiários, salade imprensa, refeitório e almoxarifado, observamos alguns pontos preocupantes, 

principalmente na parte estrutural, no final da visita conversamos com Humberto Netto e marcamos uma reunião 

da Comissão com todos os responsáveis. 

A reunião virtual foi composta pela Comissão, Humberto Netto, Claus Dieter, Paulo Ibarra, Danilo Bittencourt e 

Eduardo Gadelha, mostramos os pontos que nos preocuparam: 

*Perguntamos sobre os sprinklers e o projeto de incêndio, nos enviaram os AVCB do Centro de Treinamento e do 

Museu, e o CLCB da loja. 

*Ficamos preocupados com a estrutura e perguntamos se o clube tinha algum plano de manutenção preventiva, 

Claus explicou que a forma que os prédios foram construídos acarretará isso, mas que eles tem esse plano e 

trabalham em parceria: funcionários, serviços e produtos patrocinados. 

*Inventário foi um dos temas tocados, nos avisaram que eles conferem periodicamente, marcamos de conferir por 

amostragem o depósito da loja e o almoxarifado do Centro de Treinamento. 

*Fizemos uma sugestão sobre a utilização  de sensores de movimento para economizar energia elétrica e eles 

concordaram. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

*A nossa última observação foi sobre as troféus que estavam espalhados no Centro de Treinamento, explicaram 

que os mais novos da base ficam assim de propósito para que os atletas sintam a força do clube, mas todos estão 

catalogados e por coincidência a Comissão tinha enviado um requerimento sobre o inventário dos troféus, 

recebemos o mesmo completo, até com a localização dentro do Centro de Treinamento. 

Por último enviamos outro requerimento para a Diretoria Executiva pedindo uma reunião virtual para sabermos 

como andam as tratativas de venda do Fazendão. 
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