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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, II, b, convoca reunia o extraordina ria do Conselho 
Deliberativo para o dia 07 de agosto de 2018, a realizar-se a s 18h em 1ª 
convocaça o, com maioria absoluta de seus membros, em 2ª, a s 18h30min 
com 1/3 (um terço) dos seus membros, no mí nimo, e, em 3ª e u ltima a s 
19h 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. Deliberaça o acerca da recomposiça o do Conselho Fiscal; 

2. Apresentaça o e deliberaça o sobre a formataça o, data e custo do 
Semina rio organizado pelas Comisso es Participativas; 

3. O que ocorrer. 

                      

Salvador, 20 de julho de 2018. 

 

 
 

 
Paulo Catharino Gordilho Filho 

Presidente do Conselho Deliberativo 
Esporte Clube Vitória 

 



 

 

       ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO 

DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA 

1. DATA, HORA E LOCAL. 1.1. Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois 

mil e dezoito, às 19h13min, 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 Carvalho; Adriano Silva 

Vieira, Presidente Interino do Conselho Fiscal; Ricardo David, Presidente do 

Conselho Diretor e Renato Mendonça, Diretor Administrativo-Financeiro do 

Clube. 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. Deliberação acerca da recomposição 

do Conselho Fiscal; 6.2. Apresentação e deliberação sobre a formatação, data 

e custo do Seminário organizado pelas Comissões Participativas; 6.3. 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. Diante de ações judiciais e manifestações 

de agentes políticos acerca da sua conduta e idoneidade enquanto Presidente 

do Conselho Deliberativo, relembrou a todos os conselheiros que as contas do 

Conselho Deliberativo referente ao ano de 2017 foram prestadas aos membros 

deste órgão, onde verificou-se superávit orçamentário; que ainda assim, em 

2018 foi realizada redução no orçamento destinado ao Conselho Deliberativo 

em face à diminuição dos gastos e maior controle gerencial, o que permite a 

prestação de contas mensal enviada aos conselheiros acerca dos gastos 

efetuados por este Conselho; ressaltou que sempre esteve aberto à todos que 

tenham interesse em vir ao clube questionar e buscar informações; que não 

se manifestará ou atenderá anseio de ninguém por rede social, que não é o 



 

meio correto e oficial; informou ainda que o Conselho Deliberativo tem ritos 

apropriados para construção de manifestações públicas; que é a construção 

coletiva em reunião, com deliberação do órgão, que qualifica qualquer 

documento ou manifestação com a chancela institucional do Conselho 

Deliberativo; conclamou os seus pares à atuação com a sabedoria para atuar 

fiscalizando o que tem de ser fiscalizado, mas sem abrir mão do ambiente 

institucional favorável para que o time tenha tranquilidade dentro de campo; 

encerrou sua manifestação inicial reafirmando que se encontra à disposição 

de todos os conselheiros para esclarecer qualquer dúvida sobre as contas já 

divulgadas sobre o Conselho Deliberativo; registrou, por fim, a presença do 

conselheiro Felipe Freitas, que retornou hoje às reuniões após recuperação 

de um delicado problema de saúde. O conselheiro José Luiz Sobreira se 

manifestou afirmando que o Conselho precisa ter cuidado com as coisas que 

são repercutidas no órgão, como denúncias infundadas e irresponsáveis 

acusações que estão sendo levantadas, sob interesse político, contra o 

Presidente e o seu Conselho; pediu o amadurecimento e o cuidado com o 

Vitória e com os importantes temas que competem ao Conselho Deliberativo, 

como a readequação do estatuto e até a própria recomposição do Conselho 

Fiscal, pauta do dia de hoje. O conselheiro Vinícius Santos se manifestou 

defendendo que esse atual quadro do Conselho Deliberativo tem atuado de 

forma histórica, proporcionando ricos debates, fiscalizações e pressões 

durante todo o seu mandato. Iniciada a discussão acerca da primeira pauta do 

dia, foi passada a palavra a Tiago Campello, coordenador da Comissão 

Jurídica, que iniciou a apresentação do parecer exarado pela Comissão acerca 

da recomposição do Conselho Fiscal, entendendo a “COMJUR que a eleição 

direta a ser realizada para recomposição do Conselho Fiscal, na forma 

preconizada pelo Estatuto Social, deverá destinar-se apenas ao provimento 

dos cargos vagos, uma vez que os atos de renúncia dos membros do aludido 

órgão revestem-se de caráter personalíssimo, não podendo produzir 

quaisquer influxos no mandato dos membros que permanecem no órgão. 

Inicialmente, sugere-se proceder à efetivação dos suplentes eventualmente 

ainda compõem o órgão e, posteriormente, em relação aos cargos vagos 

(membros titulares e suplentes) devem ser eleitos, na forma preconizada no 

Estatuto Social, para a conclusão do mandato daqueles a quem venham 

substituir.”. O Presidente Paulo Catharino realizou a leitura do Parecer exarado 



 

pela Diretoria Jurídica do Clube no qual opina que “Por todo o exposto, 

evidenciada a omissão do Estatuto Social no tocante à matéria, somos de 

parecer favorável que a matéria deva ser encaminhada ao Conselho 

Deliberativo do Esporte Clube Vitória, para avaliação e deliberação dos 

eventuais procedimentos a serem adotados, especialmente no que se refere 

a necessidade ou não de recomposição; se recomposto através de eleições 

diretas ou indiretas; e se a eleição deve ser para os cargos vagos ou para todo 

Conselho Fiscal.”. Aberta a discussão sobre a matéria, Tiago Campello 

afirmou que a composição do Conselho Fiscal se deu sobre a égide do estatuto 

anterior, tendo sido através de eleição indireta, em contraposição ao estatuto 

vigente que prevê a eleição por votação direta do associado; que também é 

direito do associado postular a candidatura aos cargos vagos; que apesar da 

omissão estatutária à recomposição especificamente, é expressamente 

estabelecido que compete privativamente à Assembleia Geral eleger os 

membros do Conselho Fiscal. O Presidente do Clube, Ricardo David, ressaltou 

a omissão do Estatuto acerca da recomposição do Conselho Fiscal e, por isso, 

a competência do Conselho Deliberativo para definir os ritos desse processo. 

Adriano Vieira relembrou que o Conselho Deliberativo enfrenta um processo 

de readequação do Estatuto, onde há a possibilidade de mudança na forma 

de eleição do Conselho Fiscal, que atualmente é feita através de chapa 

completa, onde em seu entendimento a composição deve ser proporcional, o 

que garante maior eficiência e menor uso político do órgão, e por isso, poderia 

ser viável que fosse realizada a recomposição internamente, para que na 

próxima eleição, que já se aproxima, fosse realizada a composição da forma 

direta. José Luiz Sobreira ressaltou que a Lei do Profut, em seu art. 4º 

estabelece que a escolha dos membros do Conselho Fiscal deve ser feita 

através de voto, não estabelecendo se por voto direto ou indireto; defendeu 

que considerando o cenário político que a instituição enfrenta e os traumas 

que envolvem uma eleição, a recomposição deveria ser realizada 

internamente no Conselho Deliberativo, ao passo que o Estatuto é readequado 

e a situação é normalizada nas próximas eleições gerais. O conselheiro Felipe 

Ventin se manifestou afirmando que em caso de omissão do estatuto, a análise 

deve ser feita à luz dos princípios do diploma estatutário que não é outro senão 

a participação democrática dos associados nessas decisões do clube, 

devendo a recomposição ser feita através de eleição direta. Jaime Marques se 



 

manifestou opinando que a deliberação deve ser feita internamente sobre os 

cargos de Presidente e Vice-Presidente, cabendo à Assembleia Geral 

recompor os cargos restantes, duas vagas de efetivo e três vagas de 

suplentes. Ricardo Telles manifestou sua preocupação sobre a necessidade 

de realizar eleição toda vez que houver a vacância de cargo, ressaltando o 

efeito traumático que toda eleição enseja no ambiente, em razão dos 

interesses políticos que apenas prejudicam o Vitória. Vinícius Santos se 

manifestou afirmando que se há a omissão, ela deve ser tratada com a 

principal bandeira que este Conselho levantou, qual seja a democracia. Após 

discussão sobre as questões que são objeto da referida pauta Felipe Ventin 

propôs o encaminhamento de que seja aprovada ou não a recomposição 

através de eleições diretas ou indiretas e a delegação à Comissão Jurídica 

para que construa resolução estabelecendo o rito da recomposição para 

aprovação na próxima reunião do Conselho Deliberativo; Rafael Bandeira 

propôs o seguinte encaminhamento: a) votação direta pela AGE ou indireta 

pelo Conselho Deliberativo; 2) quais seriam os cargos: Presidente e Vice e 3 

(três) suplentes ou 2 (dois) efetivos e 3 (três) suplentes; 3) chapa ou eleição 

individual. Colocada a proposta de Rafael Bandeira para deliberação: 1) por 

maioria, foi deliberado que a recomposição será realizada através do voto 

direto na Assembleia Geral; 2) por maioria, foi deliberado que a recomposição 

será para os cargos de 02 (dois) efetivos e 03 (três) suplentes; 3) por maioria, 

foi deliberado que as candidaturas serão através de chapas. Foi deliberado 

ainda que os cargos de Presidente e Vice-Presidente estão providos pelos 

membros remanescentes do Conselho Fiscal, onde Adriano Silva Vieira, até 

então Presidente Interino, restará investido do pleno exercício da Presidência 

do órgão, de forma efetiva, até o fim do seu mandato.  Passada para a segunda 

ordem do dia, o Presidente Paulo  Catharino falou sobre o papel das 

Comissões Participativas, importante iniciativa deste Conselho Deliberativo 

que vem gerado bons frutos ao clube, que vem passando por um processo de 

consolidação e aprendizado e que tem tudo para se tornar grandes 

instrumentos de auxílio tanto do Conselho Diretor quanto do Conselho 

Deliberativo, informou que a ideia de um Seminário para a torcida do Vitória 

discutir temas que perpassam sobre o cotidiano do clube que vão desde o 

futebol à governança e a produção de um documento representativo que 

possa servir para nortear as próximas gestões surgiu das reuniões entre os 



 

coordenadores das comissões e capitaneada pelos conselheiros Wendel 

Barreto e Irlan Simões, com o auxílio do Diretor de Mercado e Comunicação 

do Clube, Anderson Nunes, tem se mostrado viável. Passada a palavra ao 

conselheiro Wendel Barreto, coordenador da Comissão de Mercado e 

Comunicação do Conselho Deliberativo e organizador do Projeto sobre o 

Congresso para a torcida do Vitória que apresentou todo o trabalho que vem 

sendo realizado, os objetivos e a estrutura pensada para este histórico evento. 

Após contribuições da plenária, foi aprovada, por unanimidade, a anuência do 

Conselho Deliberativo ao projeto, que deverá ser complementado e 

aprofundado para que seja apresentado ao Conselho com maior nível de 

detalhes visando futura deliberação sobre orçamento. Por fim, iniciada a 

terceira pauta, a palavra é passada ao Presidente Ricardo David, que informou 

aos presentes como se encontra a situação do procedimento administrativo 

instaurado pela APFUT contra o Esporte Clube Vitória, em razão do 

descumprimento em relação ao déficit orçamentário no ano de 2017 ter sido 

superior a 10% da renda líquida do orçamento do ano anterior, ou seja 2016. 

Informou que apesar desse descumprimento, todas as obrigações financeiras 

vinham sendo cumpridas pelas antigas gestões do clube, o que aliado às 

demonstrações financeiras de 2018, que refletem superávit nos dois primeiros 

trimestres, deixa incontroverso o comprometimento do Vitória com a boa 

gestão corporativa e com o cumprimento de suas obrigações com a Autoridade 

Pública de Governança no Futebol (APFUT). Realizou a apresentação da 

demonstração financeira do primeiro semestre de 2018, e solicitou que fosse 

convocada reunião específica com o Conselho Deliberativo para que fosse 

apresentado, a nível de detalhe, as demonstrações financeiras do 1º semestre 

e o “Realizado x Orçado” nesse período. O conselheiro Vinicius Viana solicitou 

que fosse incluída nesta pauta da próxima reunião esclarecimentos sobre a 

negociação com a Prefeitura com relação ao IPTU. Aberta a discussão para a 

plenária, os conselheiros fizeram questionamentos ao Presidente Ricardo 

David sobre os mais diversos assuntos como gestão corporativa, futebol, 

centro de inteligência, divisões de base etc. A conselheira Juliana Malhada 

afirmou que tanto o Presidente do Conselho Diretor quanto do Conselho 

Deliberativo precisa se comunicar melhor e esclarecer as coisas para os 

membros do Conselho Deliberativo de forma mais eficiente. O conselheiro 

Vinicius Viana solicitou que seja demonstrado, na próxima reunião, qual o rito 



 

para a obtenção de respostas aos questionamentos e manifestações dos 

conselheiros. Encerrada a última pauta, o Presidente Paulo Catharino Gordilho 

Filho, declarou encerrada a reunião ordinária às 23:55h. 8. DELIBERAÇÃO. 

8.1. Foi deliberado, por maioria, que os cargos de Presidente e Vice-

Presidente do Conselho Fiscal deveriam ser ocupados pelos membros 

remanescentes do órgão, reconhecendo ao Presidente Interino, Adriano 

Silva Vieira, a efetivação do cargo até o fim do mandato; 8.2. Foi 

deliberado, por maioria, que a recomposição do Conselho Fiscal será 

realizada em Assembleia Geral, por voto direto dos associados aptos, 

conforme o Estatuto Social do Clube, para as vagas de 02 (dois) membros 

efetivos e 03 (três) membros suplentes, através de chapas concorrentes. 

8.3. Foi aprovado, por unanimidade, o apoio e autorização do plenário do 

Conselho Deliberativo ao Projeto das Comissões Participativas sobre o 

Congresso. 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), 07 de agosto 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 Adson Silva Marques

3 Almir Rodrigues Da Silva

4 André Luis Mendes de Freitas

5 Aurélio Cezar da Silva Cardozo

6 Bárbara Tereza Chagas Ribeiro

7 Carlos Cerqueira de Freitas

8 Cláudio José Mascarenhas Ferreira

9 Cláudio Lessa Paixão

10 Cristiano Fernandes de Oliveira

11 Delsuc Gomes Souza Junior

12 Edson De Santana

13 Erika Maria Ribeiro Souza

14 Fábio Monteiro dos Santos

15 Felipe Carvalho Freitas

16 Felipe Ventin da Silva

17 Fernando Alício de Souza Oliveira

18 Francisco Jose A. Do Nascimento

19 Gabriel Dantas dos Santos

20 Gabriel Santos da Costa Lima

21 Hugo Mattos de Carvalho

22 Jaime Augusto F. de Marques

23 Jorge Gama Garcia

CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA

LISTA DE PRESENÇA
Reunião Extraordinária em 07/08/2018

CONSELHEIROS PRESENTES

Pauta: 1. Deliberação acerca da recomposição do Conselho Fiscal; 2. Apresentação e deliberação 
sobre a formatação, data e custo do Seminário organizado pelas Comissões Participativas; 3. O 

que ocorrer.



24 José Luiz Costa Sobreira

25 Juliana Santos Malhado Silva

26 Laércio Ávila Santos

27 Leonardo Borges da Silva

28 Liana Chagas Ribeiro Leite

29 Lucas Ladeira Reis

30 Lucas Lima Santos

31 Lucas Pastori Almeida

32 Luis Augusto Robledo Pinto

33 Manoel da Silva Novaes

34 Márcia Alves Lopes

35 Márcio Bruno Bulhões de Andrade

36 Matheus Farias Dantas

37 Maxwell Alves Lopes

38 Michel Angelo Almeida de Lima

39 Otávio Alvares de Almeida Filho

40 Paulo Catharino Gordilho Filho

41 Paulo Cesar Gericó Soares

42 Paulo Cezar Duarte Ribeiro

43 Paulo Matias Silva Júnior

44 Paulo Roberto Alves Fraga

45 Rafael Bandeira Moreira

46 Rafael Ventin da Silva

47 Raimundo Ribeiro Rodrigues

48 Renê Silva Góes

49 Ricardo Machado Telles da Silva

50 Rodolfo Mendonça Macedo

51 Rodrigo Almeida de Matos

52 Rogério de Sousa Pereira

53 Thales José Costa de Almeida



54 Thiago Matos de Souza

55 Tiago Jerran Ferreira dos Santos

56 Tiago Santana Campello Ribeiro

57 Vinicius Cesar Mendes Barros

58 Vinicius Costa Mascarenhas

59 Vinicius de Santana Santos

60 Vinicius Viana dos Santos

61 Walter Augusto Chagas. R. Leite

62 Waltércio Fonseca Neto

63 Wendel Barreto Xavier

Salvador, 07 de maio de 2018

Victor Chang Almeida Carvalho
Secretário da Mesa

Paulo Catharino Gordilho Filho
Presidente do Conselho Deliberativo


