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 atribuiçoes Regimentais
previstas no art. 38, I, b, e em face da deliberaçao da ultima sessao, convoca
reuniao ordinaria do Conselho Deliberativo para o dia 28 de janeiro de
2019, a realizar-se as 18h em 1ª convocaçao, com maioria absoluta de seus
membros, em 2ª, as 18h30min com 1/3 (um terço) dos seus membros, no
mínimo, e, em 3ª e ultima as 19h com qualquer numero, todas no mesmo
dia, nos termos do art. 40 do Estatuto Social. O acesso dar-se-a pelo
Complexo Barradao, 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. Votaçao da proposta orçamentaria para o exercício social de 2019;
2. O que ocorrer.

Salvador, 21 de janeiro de 2019.

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 vinte e oito dias do mês de janeiro do ano
de dois mil e dezenove, 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 do Conselho
Deliberativo: 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 do
Clube: 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. Votação da proposta orçamentária para o
exercício social de 2019; 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
na reunião ordinária ocorrida em 27 de dezembro de 2018 foi deliberado, por
maioria do Conselho Deliberativo, a reprovação da proposta orçamentária
apresentada pelo Conselho Diretor, ainda que sem parecer opinativo do
Conselho Fiscal, que não foi apresentado por falta de tempo para sua
elaboração, em razão da entrega intempestiva da proposta orçamentária pelo
Conselho Diretor, restando deliberado, por maioria, que a data para
apreciação da nova proposta orçamentária seria 28 de janeiro de 2019,
devendo o Conselho Diretor entregar ao Conselho Fiscal a nova proposta até
o dia 14 de janeiro de 2019, e este encaminhar seu parecer ao Conselho
Deliberativo até o dia 21 de janeiro de 2019; foi deliberado, por maioria, o

orçamento provisório de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o
Conselho Diretor executar no mês de janeiro. Informou acerca da ocorrência,
no último sábado, da eleição de recomposição do Conselho Fiscal, que
transcorreu de forma ordeira e organizada, apesar da pouca presença dos
associados em razão de ser chapa única; registrou seu desejo de que os novos
membros venham contribuir, com a qualidades técnica e competência que
possuem, para o aprimoramento do Conselho Fiscal. Informou ainda acerca
do cumprimento do disposto na Portaria nº 01/2018, através do Ato nº 01/2019,
que será disponibilizado aos conselheiros. Passada a palavra para Adriano
Vieira, Presidente do Conselho Fiscal, que deu as boas-vindas aos novos
membros do Conselho Fiscal, eleitos pelos associados; informou que
encaminhou o parecer relativo à proposta orçamentária aos novos membros e
que já houve uma reunião inicial no dia de hoje e que conta com a colaboração
de todos nos trabalhos desempenhados pelo importante órgão, o Conselho
Fiscal do Vitória. Neste ínterim, o conselheiro vitalício Raimundo Viana
registrou que todo e qualquer fato que gere notícia boa para o clube merece
aplauso e registro com destaque e foi isso que aconteceu com a eleição, no
último sábado, sob a presidência de Paulo Catharino, sendo a primeira eleição
direta para o Conselho Fiscal da história do Clube, onde foram eleitos
singulares rubro-negros como o Luiz Henrique Vianna Pereira que volta a essa
casa, de onde não deveria ter saído, o Jaílson Reis e o Robério Azevedo, a
quem tem relevantíssimos serviços prestados ao Esporte Clube Vitória.
Destarte, propôs uma moção de congratulação aos novos membros do
Conselho Fiscal, que foi colocada em votação e aprovada, por unanimidade.
Ato contínuo, Adriano Vieira realizou a apresentação do Parecer Opinativo do
Conselho Fiscal acerca da proposta orçamentária que já havia sido enviada a
todos os conselheiros, pugnando, por dois votos a um, pela aprovação do
orçamento com receitas e despesas previstas em R$ 53.750.099 sob as
condicionantes, em qualquer hipótese, de a) Possíveis reversões de provisões
de anos anteriores que acarretem em aumento das receitas e/ou redução das
despesas não deverão compor o orçamento aprovado para 2019 pelo
Conselho Deliberativo, bem como estarem excluídos nos comparativos futuros
entre receitas e despesas autorizadas versus receitas e despesas incorridas;
b) As despesas só poderão ser realizadas havendo uma receita
correspondente no mesmo exercício (Princípio da Realização da Receita e

Confrontação da Despesa:). Não podendo ser considerado nesse cálculo, o
item A) supracitado; c) Acompanhamento periódico do Saldo das
Disponibilidades e da Execução Orçamentária. Passada a palavra ao
Presidente Ricardo David, que ressaltou a importância do diálogo que existiu
entre o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal e agora com o Conselho
Deliberativo acerca da construção do orçamento do Clube, o que espera que
seja dado continuidade, inclusive com o acompanhamento do Conselho Fiscal
no exercício financeiro; informou ainda que diante de

informações mais

concretas para a construção do orçamento, como a venda já consolidada de
um atleta por um valor considerável, cujo contrato de venda detém cláusula de
confidencialidade, a previsão orçamentária se torna mais realista; após,
passou a palavra ao Diretor Administrativo-Financeiro que procedeu com a
apresentação da nova proposta orçamentária, estabelecendo, em números
globais R$ 53.750.099 previstos de receitas e R$ 56.429.158 previstos para
despesas. Aberta a palavra ao plenário, Eduardo Carballo realizou
questionamentos e opinou contrário à aprovação ao orçamento realizado;
David Abenhaim se manifestou, Cláudio Mascarenhas, conselheiro fiscal,
observou que o parecer opinativo do Conselho Fiscal avalia a razoabilidade
dos números apresentados pelo Conselho Diretor, mas que não garante a
ocorrência deles, sendo o orçamento uma previsão, que pode não ser
alcançada

ou

que

pode

ser

superada;

Antonio

Ferreira

realizou

questionamentos; Lucas Pastori realizou questionamentos; Filipe Penedo
opinou que apenas o Conselho Diretor conhece de fato os números e que o
Conselho Deliberativo, por não deter o conhecimento técnico deveria
acompanhar o parecer do Conselho Fiscal; Aurélio Cardozo realizou
questionamentos; Jaime Marques opinou pelo acolhimento do parecer do
Conselho Fiscal, já que não se poderia engessar o clube apenas em razão dos
insucessos da gestão de Ricardo David; Raimundo Ribeiro realizou
questionamentos; Cristiano Magalhães realizou questionamentos e opinou
pelo acolhimento do parecer do Conselho Fiscal, em razão de não ser possível
fundamentar a decisão por outro número; Lucas Araújo sugeriu que fosse
aprovado o valor de R$ 45.000.000 com o compromisso do Conselho
Deliberativo de suplementar o orçamento à medida que as receitas sejam
alcançadas pelo Conselho Diretor. Cláudio Lessa. Adriano Vieira ressaltou as
condicionantes estabelecidas pelo parecer do Conselho Fiscal para a

provação. Lucas Brandão realizou questionamentos. David Abenhaim
registrou, mais uma vez a falta de confiança do Conselho no Conselho Diretor,
o que torna a discussão ali travada em torno da falta de credibilidade, mas
que, por bem da razão, não é possível determinar outro número naquele
momento, sem nenhum conhecimento adicionou necessário, motivou pelo
qual opinou pelo acompanhamento do parecer do Conselho Fiscal; Ricardo
David ressaltou o compromisso do Conselho Diretor com as recomendações
do Conselho Fiscal e informou que era completamente inviável um orçamento
menor que o apresentado. Paulo Catharino, Presidente da Mesa, encaminhou
para deliberação três propostas: 1. Proposta do Conselho Diretor, com as
condicionantes do Conselho Fiscal: em números globais R$ 53.750.099
previstos de receitas e R$ 56.429.158 previstos para despesas.; 2. Proposta
estabelecida pelo parecer opinativo do Conselho Fiscal, em seus termos, com
as condicionantes, com receitas e despesas previstas em R$ 53.750.099; e,
3. Proposta encaminhada no plenário, estabelecendo receitas e despesas no
valor de R$ 45.000.000, com as condicionantes estabelecidas pelo Conselho
Fiscal em seu parecer e o compromisso do Conselho Deliberativo em
suplementar o orçamento à medida do recebimento de novas receitas.
Passada à votação, a primeira proposta obteve 06 votos; a segunda proposta
obteve 12 votos; e a terceira proposta obteve 28 votos. O Presidente Paulo
Catharino Gordilho Filho, por fim, declarou encerrada a reunião ordinária às
22:20h. 8. DELIBERAÇÃO. 8.1. Foi aprovada a proposta encaminhada no
plenário, estabelecendo receitas e despesas, em números absolutos, no
valor de R$ 45.000.000, com as condicionantes estabelecidas pelo
Conselho Fiscal em seu parecer, quais sejam a) Possíveis reversões de
provisões de anos anteriores que acarretem em aumento das receitas
e/ou redução das despesas não deverão compor o orçamento aprovado
para 2019 pelo Conselho Deliberativo, bem como estarem excluídos nos
comparativos futuros entre receitas e despesas autorizadas versus
receitas e despesas incorridas; b) As despesas só poderão ser realizadas
havendo uma receita correspondente no mesmo exercício (Princípio da
Realização da Receita e Confrontação da Despesa:). Não podendo ser
considerado nesse cálculo, o item A) supracitado; c) Acompanhamento
periódico do Saldo das Disponibilidades e da Execução Orçamentária;
além do compromisso do Conselho Deliberativo em suplementar o

orçamento

à

medida

do

recebimento

de

novas

receitas.

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), 28 de janeiro de 2019.

PAULO CATHARINO GORDILHO FILHO
Presidente do Conselho Deliberativo

VICTOR CHANG ALMEIDA CARVALHO
Secretário da Mesa

CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA
Gestão 2017/2019

LISTA DE PRESENÇA
Reunião Ordinária em 28/01/2019
1. Votação da proposta orçamentária para o exercício social de 2019. 2. O que ocorrer.

CONSELHEIROS PRESENTES
NOME COMPLETO
1

Adriano Silva Vieira

23

Liana Chagas Ribeiro Leite

2

Alã Carlos Jesus Santos

24

Lilian Silva Garrido

3

Anderson Pedreira Nunes

25

Lucas Araújo dos Reis

4

André Luis Mendes de Freitas

26

Lucas Correa Brandão

5

Antonio Ferreira da Silva Neto

27

Lucas Ladeira Reis

6

Aurélio Cezar da Silva Cardozo

28

Lucas Lima Santos

7

Carlos Eduardo Carballo Gonzalez

29

Lucas Pastori Almeida

8

Claudio José Mascarenhas Ferreira

30

Luis Augusto Robledo Pinto

9

Claudio Lessa Paixão

31

Luiz Henrique Vianna Pereira

10

Cristiano Fernandes Magalhães

32

Maria Teresa Souza Ribeiro

11

David Abenhaim

33

Matheus Farias Dantas

12

Erika Maria Ribeiro Souza

34

Michel Angelo Almeida de Lima

13

Fábio Monteiro dos Santos

35

Paulo Catharino Gordilho

14

Felipe Ventin da Silva

36

Paulo Catharino Gordilho Filho

15

Fernando Alício de Souza Oliveira

37

Paulo Cezar Duarte Ribeiro

16

Filipe Penedo C. Albuquerque

38

Paulo Roberto Alves Fraga

17

Gabriel Dantas Santos

39

Rafael Bandeira Moreira

18

Hugo Mattos de Carvalho

40

Rafael Ventin da Silva

19

Jailson Reis Vitória

41

Raimundo Dias Viana

20

Jaime Augusto F. de Marques

42

Raimundo Ribeiro Rodrigues

21

Juliana Santos Malhado Silva

43

Renê Silva Góes

22

Leonardo de Oliveira Figueiredo

44

Robério Ribeiro Azevedo

45

Robinson Santos Almieda

46

Rodolfo Mendonça Macedo

47

Rodrigo Almeida Matos

48

Rodrigo Souza Mascarenhas

49

Rogério de Sousa Pereira

50

Thales José Costa de Almeida

51

Thiago Matos de Souza

52

Tiago Jerran Ferreira dos Santos

53

Vinícius Costa Mascarenhas

54

Walter Augusto C. Ribeiro Leite

55

Wendel Barreto Xavier

Salvador, 28 de janeiro de 2019

Paulo Catharino Gordilho Filho
Presidente do Conselho Deliberativo

Victor Chang Almeida Carvalho
Secretário da Mesa

