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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA

Ata de reunião da SESSÃOORDINÁRIA de Eleição dos Cargos de
Presidente e Vice-Presidente, do Tribunal de Justiça Desportiva

do Futebol da Bahia, realizada no dia 12 de JULHO de 2019.
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e-mail: tid@fbl,org.br - site: www.fbl.org.br

Aos DOZE dias do mês de JULHO do ano de DOIS mil e DEZENOVE, ás 18hOOmin, no

Auditório Rafael Oliveira, sito no 59 andar do Ed. Palácio dos Esportes, a Praça Castro Alves,

n9 01, Centro, nesta Capital, reuniram-se os Membros do TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DESPORTIVADO FUTEBOLDA BAHIA, em cumprimento ao EDITAL CONVOCAÇÃO, enviado

aos Membros do Tribunal Pleno, no dia 10 de JULHO de 2019, para a SESSÃOORDINÁRIA de

Eleição dos Cargos de Presidente e Vice-Presidente, com base no inciso VIII do art. 99 do
CBJO,em atendimento ao ~ 19 do Art. 79 do.REGIMENTO INTERNO deste Egrégio Tribunal,

c/c a Resolução n9 03/2017 do Superior TriQunal de Justiça Desportiva - STJD,constatando a

presença dos seguintes AUditores:.D.!:~i~~S Menezes Júnior - Presidente, Dr.
Marcus Welber Carvalhal Pinheifô -viée::Presidente"Õ';;:Pedro Paulo CasoUBahia, Dr. José

//"' ~d' /'d d ,l \ Ih M~-">;'-.' hGomes dos Santos, e oI D~E uar 03 __••.aryC!~ 0tta-J~,W' Ausentes os sen ores
Auditores: Dr. João Paulo 'de Souza Oliveira, Dr. Fábio Periandro de Almeida Hirsch, Dr. Luiz
Gabriel Batista Neves, k, b Dr. Márc;o" rV1arfn~B.;:;:Iioia, todb~ com a justificativa de

"I I" , 'Ji\ ",
impedimento por motivd de o,rd'em ,p,rofissibn11 no m,esmd~hora,'t, io. Havendo número lega
sendo designado o Se~hdr R~ber'to Almeid~ de Ar~úM par~: secretariar a reunião e

1'11/ ' \) '/.,:'1:
proceder a leitura da Ata 'de_se,~sãoanterior o\que fpi feita,\sendo a mesma aprovada sem

I : I , ,t' ',', "... i , - , '-i' "I:
emendas ou ressalvas e :a~s!ríadá pelos prese~tes./Seódo,'d!!' i.~ediato apresentado aos
presentes as 05 (cinco) ckdúIàs-de votãção de cor azul-para-i>rJsidente e 05 (cinco) cédulas

de votação de cor branc1 \~'ara vice-Presi'dentei Neste momen~o foi franqueada a palavra

aos Auditores presentes, ~~r~ quem intere~sar 'pôssa, se candidite ao Cargo de Presidente,
sendo anunciado o seguint~t~ndidato: Ô~:M-;;;~u;'Welber Cd,talhal Pinheiro, solicitando a

sua indicação diante o desejà~'~ ,ser eleit~l'telsidente de"! Corte. Foram repassados aos
presentes as Cédulas de Cor Aiu\"'para a9éãllz~~ãoda11~ição ao Cargo de Presidente do

Tribunal de Justiça Desportiva do F~~lJok<!aBal:Íi~{o'r 05 (cinco) votos, foi sufragado o
•••••.,.//

nome do Dr. Marcus Welber Carvalhal Pinheiro, para o Cargo de Presidente do Tribunal de

Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, para um mandato de 01 (um) ano conforme

determina o regimento Interno do TJOF/BA e com o término estabelecido para o dia 14 de
Julho de 2020, na forma orientada pelo c. STJO.Agradecendo o eleito pela confiança a ele

depositada, foi franqueada mais uma vez a palavra aos Auditores presentes, para quem

interessar possa, se candidatar ao Cargo de Vice-Presidente, sendo anunciado o seguinte

Candidato: Dr. Hélio Santos Menezes Júnior, e, em seguida foi distribuída a Cédula de cor

Amarela, para a realização da eleição ao Cargo de Vice-Presidente do Tribunal de JustiçaA
Desportiva do Futebol da Bahia, com base no Parágrafo 22 do Art. 72 do Regimento Interno

sendo assim, tendo sido sufragado o nome do Dr. Hélio Santas Menezes Júnior, por
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05 (cinco) votos, para o Cargo de Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Justiça

Desportiva do Futebol da Bahia, para o mandato de 01 (um) ano conforme determina o

Regimento Interno do TJDF/BA, com o término estabelecido para o dia 14 de julho de 2020,
na forma orientada pelo c. 5TJD. Agradecendo o eleito pela confiança a ele depositada. Fim
da pauta, nada a mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata q vai por mim assinada e

pelos de em do TRIBUNAL DE JUSTIÇADESPORTIVAD \UTEBOL DA BAHIA, em

12 e julho
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