
 

 

       ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO 

DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA 

1. DATA, HORA E LOCAL. 1.1. Aos vinte e dois dias do mês de novembro do 

ano de dois mil e dezoito, às 19h15min, 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; e Secretário de Mesa: Victor Chang Carvalho. 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. Instituição de Comissão Eleitoral para a 

Recomposição do Conselho Fiscal; 6.2. Atualização dos andamentos acerca 

da Comissão de Adequação do Estatuto; 6.3. Divulgação da Portaria 001 de 

12 de novembro de 2018 instituí da pela Presidência do Conselho Deliberativo; 

6.4. 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. Iniciou contextualizando a situação atual 

do Conselho Fiscal, composto por 03 membros, onde foi decidido pelo plenário 

do Conselho Deliberativo, com base no entendimento de que o Estatuto Social 

do Clube é omisso à matéria e que este órgão é competente para sanar as 

omissões, na reunião ocorrida em 07 de agosto de 2018, qual seria o método 

de recomposição, efetivando o até então Presidente Interino, Adriano Silva 

Vieira e suprindo a lacuna de 02 membros efetivos e 03 membros suplentes, 

através de eleição em Assembleia Geral; informou ainda ter sido informado da 

possibilidade de judicialização sobre esta decisão por parte de quem possui 

entendimento diverso do adotado pelo Conselho Deliberativo; Apresentou a 

composição da Comissão Eleitoral, nos termos do art. 56 do Estatuto Social, 

para ser referendado pelo plenário, cuja composição é dos associados Eric 



 

Johannes Oortman, Hermano Gottschall Souto Neto, Ralph Fernandes Neto e 

Ricardo Moraes Amorim. José Luiz Sobreira, em questão de ordem, 

externalizou sua preocupação com uma possível ilegalidade na efetivação de 

Adriano Vieira como Presidente, sendo respondido pelo Presidente que essa 

matéria foi enfrentada e decidida pelo colegiado do órgão, não havendo 

recurso da decisão de nenhum conselheiro; Felipe Freitas perguntou sobre a 

legalidade do Conselho Fiscal em se encontrar com um número abaixo do 

previsto e se haveria alguma implicação com o PROFUT, o Presidente 

respondeu que não há ilegalidade, pois não há número mínimo estabelecido 

pela Lei do PROFUT; Cláudio Lessa ressaltou que as deliberações precisam 

ser respeitadas, que essa discussão já foi enfrentada inúmeras vezes neste 

Conselho e a Presidência de Adriano Vieira é legítima de fato e de direito; 

Paulo Catharino indicou os nomes para o referendo do Conselho, tendo sido 

referendado pelo Conselho Deliberativo, por maioria; Cláudio Lessa solicitou 

que seja autorizado pelo Conselho Deliberativo a participação de demais 

conselheiros, membros da Comissão de Transparência, a fim de auxiliar as 

atividades do Conselho Fiscal, neste momento que conta apenas com 03 

membros, sendo respondido pelo Presidente que não vê problema algum, 

apenas preocupando o trânsito de documentos e sigilo, mas que não pode 

deliberar hoje pelo fato de não estar em pauta e garantiu que irá pautar para 

a próxima reunião; Cláudio Mascarenhas afirmou que estes conselheiros, 

enquanto conselheiros, podem ter acesso aos documentos do clube, podendo 

ainda, por questão de segurança, assinar termos de confidencialidade ou até 

mesmo solicitar ao Conselho que libere verba para que o Conselho Fiscal 

contrate auditoria externa, pois infelizmente o Conselho Fiscal não está 

conseguindo acompanhar a demanda de trabalho, pois não tem o quantitativo 

de pessoas que deveria ter; Aurélio Cardozo afirmou que as demonstrações 

financeiras estão sendo divulgadas fora da tempestividade necessária, propôs 

que a divulgações dos balancetes só ocorram depois do Conselho Fiscal, 

sendo responsabilidade do diretor financeiro do Clube, sendo o Conselho 

Fiscal apenas responsável por validar os números; que já estamos no final de 

novembro e que a última demonstração é de junho e os números causam 

muita preocupação além de ser dito por aí que o caixa do Vitória acabou, o 

que estaria impactando, inclusive, a motivação do grupo, ao que Paulo 

Catharino informou que conversou com Renato Mendonça, Diretor 



 

Administrativo Financeiro do Clube, e que lhe foi informado que o Conselho 

Fiscal já havia recebido até o mês de setembro e que até o final do mês os 

números do terceiro trimestre seriam divulgados e que após isso, estaria à 

disposição do Conselho Deliberativo para apresenta-los; Aurélio Cardozo 

ressaltou que as demonstrações financeiras deveriam ser publicadas 

mensalmente; Cláudio Lessa solicitou que o Conselho Deliberativo convoque 

o Conselho Diretor para a apresentação dos números do terceiro trimestre, em 

data já estabelecida nesta reunião. Passado ao próximo ponto da pauta, o 

Presidente passa a palavra a Tiago Campello, coordenador da Comissão de 

Adequação para atualização dos andamentos do processo, que afirmou que a 

atenção é mais quanto ao cuidado e qualidade que à celeridade, além disso 

pediu desculpas ao Conselho pelo fato da Comissão não ter finalizado o 

produto no tempo previsto, mas que ele está próximo da sua finalização; 

Houve discussão sobre a atualização da Comissão, ficando estabelecido que 

todo o conselheiro que quiser colaborar poderá se voluntariar para tal fim. 

Passado ao terceiro item da pauta o Presidente informou que recebeu um 

requerimento solicitando a exclusão automática dos conselheiros que haviam 

faltado às reuniões, de forma injustificada, o que ensejou a instituição da 

Portaria 01/2018, regulamentando os meios formais de justificação de 

ausências nas reuniões, a ser publicitada aos conselheiros. Raimundo Viana 

afirmou estar profundamente dominado pelo descaso do Conselho Diretor, 

solicitando que fosse registrado sua indignação solicitando ainda que o 

Conselho Diretor seja intimado pelo Conselho Deliberativo, sob o risco de se 

abrir processo de gestão temerária; Eduardo Carballo afirmou que o 

Presidente Ricardo David não tem que ficar, que tem que se encontrar 

qualquer brecha para tirar ele, até que seja a questão do imposto de renda; 

Paulo Magalhães afirmou que entende a preocupação quanto ao andamento 

da adequação do estatuto, mas que nesse momento essa não é a maior das 

preocupações, mas sim a situação do Vitória. Passado à última pauta, Aurélio 

Cardozo afirmou que esse Conselho representa a nação rubro negra que está 

humilhada na gestão de David que fez crime eleitoral, com uma série de 

falácias e nenhuma cumprida, demonstrando total incompetência e que não 

está mais disposto a ouvir nada dele, pediu que fosse deliberada a convocação 

de AGE para o torcedor decidir a destituição do Presidente Ricardo Davi; 

Eduardo Carballo afirmou que resultado em campo não derruba presidente 



 

legalmente, portanto, resta encontrar brechas, como César Chammas está 

fazendo com o imposto de renda e usar essa brecha até o final, pois Ricardo 

David não tem capacidade para tocar o clube; Lucas Brandão protocolou a 

entrega de Requerimento, com base no Art. 41, §6º do Estatuto Social para 

ser processado; Cláudio Mascarenhas solicitou que fosse votado moção de 

repúdio às ausências do Conselho Diretor nas Reuniões do Conselho 

Deliberativo e chamamento para a próxima reunião que ocorrerá no dia 

30/11/2018, sendo votado e aprovado, por maioria. O Presidente Paulo 

Catharino Gordilho Filho, declarou encerrada a reunião ordinária às 21:20h. 8. 

DELIBERAÇÃO. 8.1. Referendada, por maioria, a Comissão Eleitoral 

indicada pelo Presidente Paulo Catharino Gordilho Filho, nos termos do 

Art. 56 do Estatuto Social, composta pelos associados Eric Johannes 

Oortman, Hermano Gottschall Souto Neto, Ralph Fernandes Neto e 

Ricardo Moraes Amorim.  Não houve. 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), 22 de novembro de 2018. 

 
 
 

PAULO CATHARINO GORDILHO FILHO 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 

 
VICTOR CHANG ALMEIDA CARVALHO 

Secretário da Mesa 



Gestão 2017/2019

NOME COMPLETO

1 Agenor Gordilho Neto 23 José Luiz Costa Sobreira

2 Alã Carlos Jesus Santos 24 Juliana Santos Malhado Silva

3 Alan Iverson Oliveira da Cruz 25 Laerte Rosa Ferreira

4 Anderson Pedreira Nunes 26 Liana Chagas Ribeiro Leite

5 André Luís Mendes de Freitas 27 Lilian Silva Garrido

6 Andrei Mendonça Fucs 28 Lucas Correa Brandão

7 Aurélio Cezar da Silva Cardozo 29 Luis Augusto Robledo Pinto

8 Bárbara Tereza Chagas Ribeiro 30 Marcos Rezende Torreão

9 Caio Luiz Oliveira e Leiro 31 Matheus Farias Dantas

10 Carlos Eduardo Carballo Gonzalez 32 Otávio Alvares de Almeida Filho

11 Cláudio José Mascarenhas Ferreira 33 Paulo Catharino Gordilho

12 Cláudio Lessa Paixão 34 Paulo Catharino Gordilho Filho

13 Cristiano Fernandes de Oliveira 35 Paulo Cezar Duarte Ribeiro

14 Diogo Brandão Souto Oliveira 36 Paulo Roberto Alves Fraga

15 Erika Maria Ribeiro Souza 37 Paulo Sérgio de Magalhães Júnior

16 Felipe Carvalho de Freitas 38 Raimundo Dias Viana

17 Fernando Alício de Souza Oliveira 39 Rafael Ventin da Silva

18 Filipe Correia P. C. de Albuquerque 40 Rodolfo Mendonça Macedo

19 Huho Mattos de Carvalho 41 Rogério de Sousa Pereira

20 Humberto Carmo Sampaio de Araújo 42 Sérgio Barradas Carneiro

21 Jônatâ Augusto de Araújo R. Pereira 43 Thaís de Barros Silvany de Andrade

22 Jorge Gama Garcia 44 Thales José Costa de Almeida

CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA

LISTA DE PRESENÇA
Reunião Extraordinária em 22/11/2018

CONSELHEIROS PRESENTES

1. Instituição de Comissão Eleitoral para a Recomposição do Conselho Fiscal; 2. Atualização dos 
andamentos acerca da Comissão de Adequação do Estatuto; 3. Divulgação da Portaria 001 de 12 

de novembro de 2018 instituí da pela Presidência do Conselho Deliberativo; 4. O que ocorrer.



SUPLENTES

45 Thiago Matos de Souza 51 Almir Rodrigues da Silva

46 Tiago de Sousa Ruas 52 João Malhado Silva

47 Tiago Jerran Ferreira dos Santos 53 Lucas Araújo dos Reis

48 Tiago Santana Campello Ribeiro 54 Manoel da Silva Novaes

49 Walter Augusto C. R. Leite 55 Ricardo Machado Telles da Silva

50 Waltercio Fonseca Neto 56 Vinicius Cesar Mendes Barros

Salvador, 22 de novembro  de 2018

Victor Chang Almeida Carvalho
Secretário da Mesa

Paulo Catharino Gordilho Filho
Presidente do Conselho Deliberativo


