
                                                              Conselho Deliberativo 
 
 

 

 
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 30 de novembro 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 do requerimento realizado pelo Conselho Fiscal, na 
u ltima reunia o ocorrida em 22/11/2018, quanto a contrataça o de 
auditoria externa pelo Conselho Fiscal; 

2. Deliberaça o acerca do requerimento realizado pelo Conselho Fiscal, na 
u ltima reunia o ocorrida em 22/11/2018, quanto a autorizaça o para que 
membros do Conselho Deliberativo, escolhidos na reunia o, a fim de 
auxiliar o o rga o possam acessar documentos e dados conta beis ate  que 
os novos membros sejam eleitos; 

3. Pronunciamento do Conselho Diretor acerca dos Demonstrativos 
Financeiros do 3º Trimestre do ano corrente; 

4. O que ocorrer. 

                      

Salvador, 23 de novembro 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 trinta 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; Vice-Presidente do Conselho Deliberativo: Robinson Almeida; 

Presidente do Esporte Clube Vitória: Ricardo da Silva David; Vice-Presidente: 

Francisco Salles Neto; Presidente do Conselho Fiscal: Adriano Silva Vieira; 

Diretor Administrativo-Financeiro: Renato Mendonça; 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. Deliberação acerca 

do requerimento realizado pelo Conselho Fiscal, na última reunião ocorrida em 

22/11/2018, quanto a contratação de auditoria externa pelo Conselho Fiscal; 

6.2. Deliberação acerca do requerimento realizado pelo Conselho Fiscal, na 

última reunião ocorrida em 22/11/2018, quanto a autorização para que 

membros do Conselho Deliberativo, escolhidos na reunião, a fim de auxiliar o 

órgão possam acessar documentos e dados contábeis até que os novos 

membros sejam eleitos; 6.3. Pronunciamento do Conselho Diretor acerca dos 

Demonstrativos Financeiros do 3º Trimestre do ano corrente; 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. Informou e prestou condolências ao 

falecimento da mãe do conselheiro Alan Inverson Oliveira, a Srª. Ione da Cruz 

de Oliveira. Iniciou afirmando a Ricardo David que o Conselho Deliberativo 

aprovou moção de repúdio quanto à ausência do Conselho Deliberativo nas 



 

últimas reuniões; afirmou que é necessário reconstruir relações pontes; 

afirmou que o Conselho Deliberativo precisa se unir, sugerindo uma reunião 

como proposto pelo Conselheiro David Abenhaim a fim de estabelecer plano 

de atuação conjunta para o ano de 2019 e discutir os fatos que ocorreram até 

aqui, afirmou fazer mea-culpa, admitindo que pode ter agido com excesso ou 

deixado a desejar em algum momento, mas que está imbuído na tentativa de 

repactuar a atuação do Conselho Deliberativo, para que junto aos conselheiros 

sejam encontradas soluções. Passado ao primeiro ponto da pauta, o 

Presidente do Conselho Fiscal, Adriano Vieira iniciou falando acerca da 

necessidade de contratação de auditoria externa a fim de atuar junto à 

administração através das demandas do Conselho Fiscal tirando dúvidas e 

emitindo pareceres técnicos, principalmente acerca de divergências de 

entendimentos entre Conselho Diretor e Conselho Fiscal; o conselheiro Lucas 

Brandão afirmou que é necessário estabelecer o escopo, prazos, a quem os 

auditores iriam se reportar etc, o que foi respondido por Adriano que a 

contratação seria feita pelo Conselho Fiscal, por isso se reportaria a este 

órgão; o conselheiro Felipe Freitas opinou que a auditoria fosse permanente 

até para servir de balizamento, enquanto auditoria independente, na análise 

das contas das gestões; o Presidente Paulo Catharino explicou que o 

Conselho Fiscal tem competência para contratar a auditoria externa, portanto 

o que está sendo colocado é a aprovação do Conselho Deliberativo para 

ratificar a contratação e utilização dos recursos orçados para o Conselho 

Deliberativo, para determinado fim; Colocado em votação, por unanimidade foi 

aprovada a contratação da auditoria externa pelo Conselho Fiscal, com o apoio 

do Conselho Deliberativo. Passada a segunda pauta, o Presidente Paulo 

Catharino explicou o requerimento realizado pelo Conselho Fiscal a fim de que 

o Conselho Deliberativo autorize a participação de demais conselheiros nas 

atividades do Conselho Fiscal até que ocorra a recomposição já prevista para 

janeiro de 2019, passou a palavra a Adriano Vieira que explicou sobre a 

necessidade desse auxílio pelo Conselho Fiscal, em razão especialmente, da 

proximidade das atividades referente à votação da proposta orçamentária 

prevista para a segunda quinzena do mês de dezembro; Paulo Catharino 

manifestou preocupação com questões de sigilos, pois a análise de 

documentos e contas é competência privativa ao Conselho Fiscal, portanto 

essas competências não podem ser destinadas a outros conselheiros, o que 



 

torna a atividade auxiliadora em trabalhos periféricos; Adriano Vieira informou 

que no passado, quando a Comissão de Transparência prestou auxílio ao 

Conselho Fiscal foi realizado filtro no acesso aos documentos e não foi o 

suficiente, portanto seria necessária o acesso irrestrito, com a devida 

responsabilização nas questões sigilosas; José Luiz Sobreira observou que 

estariam investindo não membros do Conselho Fiscal para atuar como 

conselheiros deste órgão, o que seria ilegalidade, inclusive ante ao PROFUT, 

portanto, qualquer auxílio prestado por demais conselheiros deveria ter mero 

caráter colaborativo, como já houve anteriormente. Francisco Salles 

manifestou seu receio quanto a legalidade, ainda mais diante do histórico de 

vazamentos no clube, por isso é sim necessária encontrar uma forma de 

colaboração temporária, mas com todo cuidado para que não haja nenhum 

questionamento mais à frente; Ricardo Telles se manifestou pela contratação 

imediata da auditoria externa, ao invés de criar qualquer situação 

possivelmente irregular por conta de apenas 01 mês; José Luiz Sobreira 

sugeriu que esse quesito não seja deliberado, em razão da proximidade da 

eleição de recomposição. Colocado em votação a não deliberação pelo 

Conselho Deliberativo, aprovado por maioria dos presentes. Passado ao 

terceiro ponto da pauta, o Presidente Ricardo David e o Vice-Presidente 

Francisco Salles se desculparam pelo desempenho do clube durante todo o 

ano de 2018, pelo distanciamento com o Conselho Deliberativo etc e 

estabeleceram perspectivas para o ano de 2019. Passada a palavra a Renato 

Mendonça, que realizou a apresentação das demonstrações financeiras 

referente ao terceiro trimestre de 2018. Passa a última pauta do dia, Robinson 

Almeida, Lucas Araújo, Tiago Campello, Agenor Gordilho, Cláudio Lessa, 

Adriano Vieira, Leonardo Figueiredo, Thais Silvany, Vítor Veiga. Cláudio 

Mascarenhas, Matheus Farias e demais conselheiros se manifestaram ante 

aos representantes do Conselho Diretor emitindo opiniões, avaliações e 

questionamentos.  Rafael Ventin solicitou o registro na ata acerca da 

necessidade de sinalização na Via Expressa sobre o Barradão, pois ao longo 

da via não há nenhuma placa que faça referência ao Vitória e ao Estádio 

Manoel Barradas; Adriano Vieira solicitou que fosse estabelecida uma data 

para a entrega da proposta orçamentária para 2019 pelo Conselho Diretor ao 

Conselho Fiscal, sugerindo a data de 15 de dezembro, que foi aceita pelo 

Conselho Diretor.  O Presidente Paulo Catharino Gordilho Filho afirmou que 



 

irá trazer os temas que estão sob sua análise na próxima reunião, colocando 

as justificativas e questões para debate, reafirmando a sua fala inicial nesta 

reunião, pela necessidade de um pacto deste Conselho para dar prioridade e 

importância aos temas que estão pendentes como a readequação do estatuto, 

afirmou que o Conselho Fiscal tem um trabalho importante referente às 

questões orçamentárias; afirmou a Ricardo David que a presença dele foi o 

que o Conselho esperava no sentido de reconhecer os erros e mudar os 

rumos, e que é necessário ir para a linha de frente, pois o torcedor do Vitória 

quer ver que o Presidente tem a rédea da situação, pois a confiança está muito 

abalada e por isso Ricardo tem que enfrentar essa situação, defendendo sua 

gestão e reestabelecendo a confiança da torcida e do conselho; por fim, 

declarou encerrada a reunião ordinária às 23:50h. 8. DELIBERAÇÃO. 8.1. 

Aprovado, por unanimidade, ao apoio do Conselho Deliberativo, 

inclusive orçamentário, para a contratação de auditoria externa pelo 

Conselho Fiscal; 8.2. 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), 30 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
Adriano Silva Vieira

23
Leonardo de Oliveira Figueiredo

2
Agenor Gordilho Neto

24
Leonardo Ramos Amoedo Martins

3
Alã Carlos Jesus Santos

25
Leonardo Rodrigues Barreto

4
Ana Paula Pinheiro Mattos

26
Liana Chagas Ribeiro Leite

5
Antonio Ferreira da Silva Neto

27
Lilian Silva Garrido

6
Barbara Tereza Chagas Ribeiro

28
Lucas Correa Brandão

7
Caio Luiz Oliveira e Leiro

29
Lucas Ladeira Reis

8
Carlos Eduardo Carballo Gonzalez

30
Luis Augusto Robledo Pinto

9
Claudio José Mascarenhas Ferreira

31
Márcio Silva Vieira

10
Claudio Lessa Paixão

32
Maria Teresa Souza Ribeiro

11
Delsuc Gomes Souza Junior

33
Matheus Farias Dantas

12
Erika Maria Ribeiro Souza

34
Otávio Alvares de Almeida Filho

13
Fábio Monteiro dos Santos

35
Paulo Matias Silva Junior

14
Felipe Carvalho de Freitas

36
Paulo Roberto Alves Fraga

15
Fernando Alício de Souza Oliveira

37
Rafael Lucas Costa Lima Oliveira

16
Jaime Augusto F. de Marques

38
Rafael Ventin da Silva

17
Jônatâ Augusto Ribeiro Pereira

39
Renê Silva Góes

18
Jorge Gama Garcia

40
Ricardo Andrade Nascimento

19
José Luiz Costa Sobreira

41
Ricardo Santos Pereira

20
Juliana Santos Malhado Silva

42
Rick da Silva Andrade Santos

21
Laerte Rosa Ferreira

43
Robinson Santos Almeida

22
Leonardo Borges da Silva

44
Rodolfo Mendonça Macedo

CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA

LISTA DE PRESENÇA
Reunião Extraordinária em 30/11/2018

CONSELHEIROS PRESENTES

1. Deliberação acerca do requerimento realizado pelo Conselho Fiscal, na última reunião ocorrida em 22/11/2018, 

quanto a contratação de auditoria externa pelo Conselho Fiscal; 2. Deliberação acerca do requerimento realizado pelo 

Conselho Fiscal, na última reunião ocorrida em 22/11/2018, quanto a autorização para que membros do Conselho 

Deliberativo, escolhidos na reunião, a fim de auxiliar o órgão possam acessar documentos e dados contábeis até que os 

novos membros sejam eleitos; 3. Pronunciamento do Conselho Diretor acerca dos Demonstrativos Financeiros do 3º 

Trimestre do ano corrente; 4. O que ocorrer.



SUPLENTES

45
Rogério de Sousa Pereira

56
Almir Rodrigues da Silva

46
Simão Oliveira de Carvalho

57
Lucas Araújo dos Reis

47
Thaís de Barros Silvany de Andrade

58
Manoel da Silva Novaes

48
Thiago Matos de Souza

59
Paulo Cesar Gericó Soares

49
Tiago Jerran Ferreira dos Santos

60
Rafael Bandeira Moreira

50
Tiago Santana Campello Ribeiro

61
Ricardo Machado Telles da Silva

51
Ticiano Oliveira de Carvalho

52
Vitor de Castro Veiga

53
Walter Augusto C. R. Leite

54
Waltercio Fonseca Neto

55
Wendel Barreto Xavier

Salvador, 30 de novembro  de 2018

Victor Chang Almeida Carvalho

Secretário da Mesa

Paulo Catharino Gordilho Filho

Presidente do Conselho Deliberativo


