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Edital de Convocação do Conselho Deliberativo do  

Esporte Clube Vitória 

 

O Presidente Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, Paulo 
Catharino Gordilho Filho, no uso de suas atribuiço es Regimentais 
previstas no art. 38, I, c, convoca reunia o ordina ria do Conselho 
Deliberativo para o dia 16 de junho de 2018, a realizar-se a s 8h em 1ª 
convocaça o, com maioria absoluta de seus membros, em 2ª, a s 8h30min 
com 1/3 (um terço) dos seus membros, no mí nimo, e, em 3ª e u ltima a s 9h 
com qualquer nu mero, todas no mesmo dia, nos termos do art. 40 do 
Estatuto Social. O acesso dar-se-a  pelo Complexo Barrada o, através do 
portão da Divisão de Base, a reunião será realizada no auditório, 
localizado na Rua Artêmio Valente, nº 01, Praça Júlio Rêgo, Bairro 
Nossa Senhora da Vitória, com a seguinte ordem do dia: 

 

1. Apreciaça o e deliberaça o acerca das contas do Conselho Diretor do ano 
de 2017, com fulcro no Art. 36, V e 38, I, c, do Estatuto Social do Clube e 
na deliberaça o ocorrida na Reunia o Extraordina ria do dia 07 de maio de 
2018; 

2. O que ocorrer. 

                      

Salvador, 08 de junho de 2018. 

 

 
 

 
Paulo Catharino Gordilho Filho 

Presidente do Conselho Deliberativo 
Esporte Clube Vitória 

 



 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 

ESPORTE CLUBE VITÓRIA 

1. DATA, HORA E LOCAL. 1.1. Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de 

dois mil e dezoito, às 9h17min, em terceira convocação, no Estádio Manoel 

Barradas, situado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Artêmio 

Castro Valente, nº 01, Bairro Canabrava, CEP 41.260-300. 2. FORMA DE 

CONVOCAÇÃO. 2.1. A reunião foi convocada na forma prevista no Estatuto 

Social do Clube, através de edital, bem como de e-mails direcionados aos 

membros do Conselho Deliberativo. 3. PRESENTES. 3.1. Todos os signatários 

desta ata e da lista de presentes que segue anexa, como parte integrante e 

indissociável desta. 4. MESA. 4.1. Presidente da Mesa: Paulo Catharino 

Gordilho Filho; Secretário de Mesa: Victor Chang Almeida Carvalho; 

Presidente interino do Conselho Fiscal: Adriano Vieira da Silva e Membro do 

Conselho Fiscal: Cláudio Lessa Paixão. 5. ATA DE ASSEMBLÉIA. 5.1. 

Lavrada na forma sumária, tal como permitido pelo Art. 130, §1º, da Lei 

6.404/1976 e no Art. 27, §13º da Lei Pelé (Lei 9.615/98). 6. ORDEM DO DIA 

6.1. Apreciação e deliberação acerca das contas do Conselho Diretor do ano 

de 2017, com fulcro no Art. 36, V e 38, I, c, do Estatuto Social do Clube e na 

deliberação ocorrida na Reunião Extraordinária do dia 07 de maio de 2018; 

6.2. O que ocorrer. 7. ANDAMENTO. 7.1. Aberto os trabalhos pelo Presidente 

do Conselho Deliberativo, Paulo Catharino Gordilho Filho, que fez a leitura do 

edital de convocação desta reunião. Ressaltou que essa reunião ordinária, 

prevista estatutariamente para a primeira quinzena de maio, foi postergada, 

por deliberação do Conselho Deliberativo na Reunião Extraordinária no dia 07 

de maio de 2017. Sugeriu que os membros do Conselho Fiscal fizessem uma 

breve explanação sobre o relatório, tirando dúvidas dos conselheiros, após 

oportunizaria ao Ex-Presidente Ivã de Almeida para que fizesse suas 

considerações, e também ao Ex-Presidente Interino Agenor Gordilho para que 

também se manifeste, e para algum membro do Conselho Diretor que se faça 

presente e queira tomar a palavra. Informou que recebeu do Advogado do 

Conselheiro Vitalício Walter Tannus Freitas, denunciado nos Procedimentos 

Disciplinares nº 004/2017 e 005/2018, a informação de ambos estariam 

ausentes da cidade no dia 18 de junho, data a qual a reunião para apreciação 

dos pareceres da Comissão de Ética sobre os procedimentos já mencionados, 



 

apresentando bilhetes de passagens aéreas compradas no dia 11 de junho, 

apesar do Edital de Convocação ter sido publicado no site oficial e enviado por 

e-mail ao próprio Sr. Walter Tannus Freitas no dia 08 de junho de 2018; 

finalizou informando que tal requerimento será apreciado preliminarmente, na 

reunião convocada para o dia 18 de junho de 2018. O Conselheiro Fiscal 

Cláudio Lessa, solicitou que fosse registrado em ata a ausência do Conselho 

Diretor, uma vez que mesmo que por pouco tempo executou o orçamento do 

ano de 2017 e, principalmente, porque o Parecer do Conselho Fiscal se trata 

também de recomendações para a atual gestão. O Presidente Paulo Catharino 

ressaltou o baixo quórum na reunião, apesar de se tratar de tema 

importantíssimo e também pelos pedidos de conselheiros para a marcação da 

reunião em dia de sábado. Passada a palavra para Adriano Vieira, Presidente 

Interino do Conselho Fiscal, que realizou explanação sucinta acerca do 

Parecer elaborado pelo Conselho Fiscal sobre as contas do ano de 2017. 

Passada a palavra ao Conselheiro Fiscal Claudio Lessa, que explicou as 

atualizações contábeis que foram feitas pelo clube, o que ensejou o déficit de 

aproximadamente 59 milhões de reais, discriminando uma a uma, como 

exposto tanto no próprio documento divulgado pelo clube, quanto pelo parecer 

do Conselho Fiscal. Paulo Magalhães Jr. questionou quais as parcelas de 

endividamento das gestões Ivã de Almeida, Agenor Gordilho e Ricardo David; 

Marcel Scarton questionou se os diretores estatutários não deveriam ser 

mencionados no Parecer e se também não deveriam ser responsabilizados. 

Adriano Vieira retomou a apresentação do parecer, solicitando que fosse 

registrado em ata que o valor correto do Resultado do ano de 2017, constante 

abaixo da tabela “a) Demonstração Orçado X Realizado 2017” é o de 

R$56.037,74 e não o de R$53.037,75 que se encontra no Parecer do Conselho 

Fiscal. Terminada a apresentação do Conselho Fiscal, foi passada a palavra 

para Ivã de Almeida, que entregou à mesa sua defesa para juntada à ata, a 

qual segue anexa e sustentou-a oralmente, onde ao final, solicitou aos 

conselheiros que pugnassem pela aprovação com ressalva das contas, assim 

como acontecera com as contas de 2016, uma vez que o resultado do 

exercício teria sido deficitário em R$3.808.116,00 e que apenas teria como 

verificar a necessidade real de pedido de suplementação ou não em setembro, 

aproximadamente, período em que já se encontrava licenciado. Passada a 

palavra a Agenor Gordilho Neto, que entregou à mesa sua defesa para juntada 



 

à ata, a qual segue anexa e sustentou-a oralmente, onde finalizou solicitando 

aos conselheiros que fizessem uma análise destacada entre os dois períodos 

para que compreendessem onde houve um desequilíbrio. Aberto o momento 

para os questionamentos dos presentes, Tiago Campello lamentou a ausência 

do Conselho Diretor e questionou à Ivã de Almeida acerca da antecipação das 

suas remunerações enquanto Presidente, ao passo que teve sua pergunta 

respondida; Michel Lima apresentou uma matriz de responsabilidade para 

verificação de responsabilidade para cada fato gerador no exercício das 

contas no ano de 2017; Raimundo Viana afirmou que o julgamento é sobre as 

contas e não sobre análises de gestão; Marcel Scarton ressaltou a ausência 

do Conselho Diretor, afirmando que deveriam estar presentes por respeito ao 

Conselho Deliberativo e por uma questão de responsabilidade, já que também 

executaram o orçamento de 2017, ainda que por pouco tempo, ressaltou ainda 

o baixo quórum do Conselho Deliberativo nesta reunião, em uma manhã de 

sábado tão requerida pelo colegiado, afirmou que sentiu falta de uma análise 

mais detalhada sobre os atos de gestão dos três gestores que executaram o 

orçamento de 2017 para que ficasse claro quem era o responsável ou os 

responsáveis pelos descompassos e descumprimento do orçamento. 

Encerrado o debate, Claudio Lessa, conselheiro fiscal, em resposta aos 

questionamentos acerca da análise qualitativa no que tange ao momento 

preponderante para o descompasso e descumprimento orçamentário do ano 

de 2017 propôs que o Conselho Deliberativo fizesse uma ressalva 

reconhecendo que foi determinante para o descumprimento da execução 

orçamentária o desempenho no 1º semestre do ano de 2017, onde já se 

verificava em maio que os compromissos realizados já extrapolariam o orçado, 

ainda que houvesse caixa. A ressalva foi colocada para deliberação e foi 

aprovada pela maioria dos presentes. O conselheiro Eduardo Carballo 

perguntou se há a possibilidade de diferenciação de responsabilidades e 

sanções. Tiago Campello afirmou que não há uma implicação objetiva na 

hipótese de rejeição das contas, onde a responsabilidade, em qualquer 

hipótese deve ser individualizada e qualquer deliberação neste sentido deverá 

ser feita em momento oportuno, mas neste momento, o que sendo analisado 

é o cumprimento ou não do orçamento do ano de 2017. Anderson Nunes se 

manifestou parabenizando ao Conselho Fiscal pelo trabalho realizado pelo 

Conselho Fiscal na análise das contas e, assim como Felipe Ventin, disse que 



 

sentiu falta da presença de figuras importantes na construção e execução do 

orçamento no 1º semestre, como o ex-diretor de planejamento Leonardo 

Amoedo, por exemplo. Paulo Catharino esclareceu que o que está sendo 

analisado e votadas são as contas, se for entendido que alguém deve ser 

responsabilizado, isso será feito em um segundo momento, de forma 

individualizada, observando que o estatuto define critérios objetivos para a 

gestão temerária ou irregular, com novo procedimento autônomo, 

considerando ainda que não houve indícios de má-fé ou enriquecimento ilícito 

por parte dos gestores. Colocado em deliberação o acolhimento do Parecer 

do Conselho Fiscal, que pugna pela reprovação das contas do ano de 2017, 

aprovado por maioria, havendo abstenções. Deverá ser feita resolução em 

observância ao Regimento Interno, constando a ressalva aprovada nesta 

reunião. Encerrada a última pauta, não havendo o que ocorrer, o Presidente 

Paulo Catharino Gordilho Filho, declarou encerrada a reunião ordinária às 

13:20h. 8. DELIBERAÇÃO.  8.1. Rejeitada as contas do exercício de 2017, 

com a ressalva de que foi determinante para o descumprimento da 

execução orçamentária o desempenho no 1º semestre do ano de 2017. 9. 

ENCERRAMENTO. 9.1. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e aprovada a 

presente ata que, após lida e achada conforme, foi devidamente assinada, 

encerrando-se a reunião. 

Salvador (BA), 16 de junho de 2018. 

 
 
 

PAULO CATHARINO GORDILHO FILHO 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 

 
VICTOR CHANG ALMEIDA CARVALHO 

Secretário da Mesa 



Gestão 2017/2019

NOME COMPLETO

1 Adriano Silva Vieira

2 Agenor Gordilho Neto

3 Almir Rodrigues Da Silva

4 Anderson Pedreira Nunes

5 André Luis Mendes Freitas

6 Antônio Cesar Sapucaia dos Santos

7 Caio Luiz Oliveira e Leiro

8 Carlos Eduardo Carballo Gonzalez

9 Cid Jorge Freitas Lima

10 Cláudio Lessa Paixão

11 Edson De Santana

12 Felipe Ventin da Silva

13 Fernando Alício de Souza Oliveira

14 Francisco Jose A. Do Nascimento

15 Gabriel Santos da Costa Lima

16 Ivã de Almeida

17 Jaime Augusto F. de Marques

18 João Malhado Silva

19 Jônatâ Augusto A. Ribeiro Pereira

20 José Ary Lobão de Pinho

21 Juliana Santos Malhado Silva

22 Leonardo de Oliveira Figueireido

23 Lilian Silva Garrido

24 Lucas Ladeira Reis

25 Lucas Lima Santos

26 Luis Augusto Robledo Pinto

27 Marcel Peruzzo Scarton

28 Márcial Alves Lopes

29 Maria da Paixão Murici Ferreira

30 Maxwell Alves Lopes

CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA

LISTA DE PRESENÇA

Reunião Ordinária em 16/06/2018

CONSELHEIROS PRESENTES

Pauta: 1. Apreciação e deliberação acerca das contas do Conselho Diretor do ano de 2017, com 

fulcro no Art. 36, V e 38, I, c, do Estatuto Social do Clube e na deliberação ocorrida na Reunião 

Extraordinária do dia 07 de maio de 2018; 2. O que ocorrer.



31 Michel Ângelo Almeida de Lima

32 Otávio Alvares de Almeida Filho

33 Paulo Catharino Gordilho Filho

34 Paulo Cesar Gericó Soares

35 Paulo Cezar Duarte Ribeiro

36 Paulo Roberto Alves Fraga

37 Paulo Sérgio de Magalhães Jr.

38 Rafael Lucas Costa Lima Oliveira

39 Rafael Ventin da Silva

40 Raimundo Dias Viana

41 Renê Silva Góes

42 Ricardo Machado Telles da Silva

43 Rick da Silva Andrade Santos

44 Rodolfo Mendonça Macedo

45 Rogério De Sousa Pereira

46 Thaís de Barros Silvany de Andrade

47 Thales José Costa de Almeida

48 Tiago S. Campello Ribeiro

49 Vinicius Cesar Mendes Barros

50 Wendel Barreto Xavier

Salvador, 16 de junho de 2018

Victor Chang Almeida Carvalho

Secretário da Mesa

Paulo Catharino Gordilho Filho

Presidente do Conselho Deliberativo


































