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CONVOCAÇÃO 

 

 

O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, no uso de suas 
atribuições, convoca os CONSELHEIROS e SÓCIO-TORCEDORES, de qualquer um dos 
planos vigentes, a participarem das COMISSÕES DE TRABALHO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO. Serão montadas 13 (treze) comissões: 

1) Comissão Jurídica (COMJUR): 
2) Comissão Financeira (COMFIN) 
3) Comissão Patrimonial (COMPAT) 
4) Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) 
5) Comissão de Marketing (CMKT) 
6) Comissão Sou Mais Vitória (CSMV) 
7) Comissão de Comunicação (CCOM) 
8) Comissão da Embaixada Rubro-Negra (CERN) 
9) Comissão de Esporte Olímpico e Amador (CEOA) 
10) Comissão de Ações Comunitárias e Sociais (CACS) 
11) Comissão de Torcidas Organizadas (CTO) 
12) Comissão de Pesquisa e Extensão (CPEX) 
13) Comissão de Futebol (COMFUT) 

O conceito, objetivo, competências, formas de atuação e critérios de composição de cada 
das Comissões estão discriminados em arquivo anexo. 

 

Salvador (BA), 29 de Dezembro de 2016.  

 

Paulo Catharino Gordilho Filho                                  Guilherme Portnoi 
Presidente do Conselho Deliberativo                               Secretário                
 
 
 
 

Victor Chang Almeida Carvalho 
Ouvidor 



Comissões



CONCEITO

O Conselho Deliberativo PARTICIPATIVO é uma das
grandes bandeiras do novo Conselho para o triênio 2017-
2019.



OBJETIVO
As Comissões têm por objetivo a aproximação e a efetiva participação do 
Conselheiro e do sócio nos assuntos pertinentes ao Esporte Clube Vitória:

Discutir
Idealizar

Propor
Relatar

Responder às consultas



ATENÇÃO
As Comissões NÃO TERÃO 
COMPETÊNCIA EXECUTIVA, 
função própria do Conselho 
Diretor.



I - COMISSÃO JURÍDICA (COMJUR)

1. Compete à COMJUR examinar, opinar, sistematizar, propor, adequar,
organizar as demandas envolvendo questões legais, estatutárias ou
regimentais;

2. Atuará também como Conselho Consultivo do Departamento Jurídico do
Esporte Clube Vitória;

3. Será formada por 7 (sete) conselheiros e 4 (quatro) sócios torcedores, que
elegerão um Relator;

4. Os membros deverão possuir notório conhecimento no campo jurídico.



II – COMISSÃO FINANCEIRA (COMFIN)

1. Compete à COMFIN examinar, propor, fiscalizar e verificar o cumprimento
das metas financeiras estabelecidas e sobre todas as atividades ligadas ao
Financeiro do clube;

2.Atuará também como Conselho Consultivo do Departamento
Administrativo e Financeiro do Esporte Clube Vitória;

3. Será formada por 7 (sete) conselheiros e 4 (quatro) sócios torcedores, que
elegerão um Relator;

4. Os membros deverão possuir notório conhecimento no campo econômico,
financeiro e contábil.



III – COMISSÃO PATRIMONIAL 
(COMPAT) 
1. Compete à COMPAT examinar, verificar, fiscalizar e manifestar-se sobre
todas as questões referentes ao patrimônio do clube;

2. Atuará também como Conselho Consultivo do Departamento de
Patrimônio do Esporte Clube Vitória;

3. Será formada por 7 (sete) conselheiros e 4 (quatro) sócios torcedores, que
elegerão um Relator;

4. Os membros deverão possuir notório conhecimento no campo de
construção civil, reforma patrimonial e arquitetura.



IV – COMISSÃO DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO (CPE)
1. Compete à CPE examinar, verificar a constituição, implantação, proposição
e cumprimento de metas do planejamento estratégico do clube;

2. Atuará também como Conselho Consultivo do Departamento de
Planejamento do Esporte Clube Vitória;

3. Será formada por 7 (sete) conselheiros e 4 (quatro) sócios torcedores, que
elegerão um Relator;

4. Os membros deverão possuir notório conhecimento no campo da
administração e gestão empresarial.



V – COMISSÃO DE MARKETING 
(CMKT) 
1. Compete à CMKT analisar, propor, verificar, avaliar e acompanhar o
cumprimento das metas estabelecidas para o Marketing do clube;

2. Comissão voltada às questões e demandas do MARKETING do Esporte
Clube Vitória, voltada à captação de patrocínios e parcerias, licenciamentos,
varejo (lojistas);

3. Atuará também como Conselho Consultivo do Departamento de Marketing
do Esporte Clube Vitória;

4. Será formada por 7 (sete) conselheiros e 4 (quatro) sócios torcedores, que
elegerão um Relator;

5. Os membros deverão possuir notório conhecimento no campo do
marketing, mercado e captação de recursos patrocínio.



VI – COMISSÃO SOU MAIS VITÓRIA 
(CMSV)
1. Compete à COMSMV analisar, avaliar, propor, fiscalizar e organizar todas as
questões relacionadas ao programa de sócio-torcedor bem como receber e
processar todos os requerimentos envolvendo as demandas dos associados
do clube encaminhadas para o seu conhecimento;

2. Atuará também como Conselho Consultivo do Departamento de Marketing
do Esporte Clube Vitória;

3. Será formada por 7 (sete) conselheiros e 4 (quatro) sócios torcedores, que
elegerão um Relator;

4. Os membros deverão possuir notório conhecimento no campo da
operacionalização de programas de fidelização ou possuir afinidade com a
área.



VII – COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 
(CCOM)
1. Compete à CCOM analisar, avaliar, propor, fiscalizar e organizar as ações
relacionadas a área de Comunicação do Clube;

2. Atuará também como Conselho Consultivo do Departamento de Marketing
do Esporte Clube Vitória;

3. Será formada por 7 (sete) conselheiros e 4 (quatro) sócios torcedores, que
elegerão um Relator;

4. Os membros deverão possuir criatividade e afinidade com a área de
comunicação, de preferência possuindo expertise na seara.



VIII – COMISSÃO DA EMBAIXADA              
RUBRO NEGRA  (CERN)
Comissão voltada às questões e demandas dos TORCEDORES FORA DE
SALVADOR do Esporte Clube Vitória;

Atuará também como Conselho Consultivo do Departamentos de Marketing,
Social e da Ouvidoria do Esporte Clube Vitória;

Será formada por 7 (sete) conselheiros e 4 (quatro) sócios torcedores, que
elegerão um Relator;

A Comissão deverá ser formada por representantes das Torcidas fora de
Salvador, se possível.



IX – COMISSÃO DE ESPORTE 
OLÍMPICO E AMADOR (CEOA)
1. Compete à CEOA analisar, avaliar, propor, fiscalizar as políticas voltadas
para o fomento e apoio ao esporte olímpico e amador, bem como sugerir o
desenvolvimento de novas modalidades;

2. Atuará também como Conselho Consultivo do Departamento de Esportes
Olímpicos do Esporte Clube Vitória;

3. Será formada por 7 (sete) conselheiros e 4 (quatro) sócios torcedores, que
elegerão um Relator;

4. Os membros deverão possuir conhecimento e experiência com Esportes
amadores e olímpicos.



X – COMISSÃO DE AÇÕES 
COMUNITÁRIAS E SOCIAIS (CACS)
1. Compete à CACS analisar, avaliar, propor, fiscalizar projetos de ações do
clube para com as comunidades no entorno do Barradão (e onde convier),
prezando pela potencialização da função social da instituição, viabilizando
retorno comunitário e social;

2. Atuará também como Conselho Consultivo do Departamento Social do
Esporte Clube Vitória;

3. Será formada por 7 (sete) conselheiros e 4 (quatro) sócios torcedores, que
elegerão um Relator;

4. Não haverá critério para a composição.



XI – COMISSÃO DE TORCIDAS 
ORGANIZADAS (CTO)
1. Compete à CTO estabelecer o diálogo entre o Conselho Deliberativo e o
Conselho Diretor com as torcidas organizadas do Esporte Clube Vitória,
buscando o entendimento e a viabilização das festas;

2. Atuará também como Conselho Consultivo do Departamento Social e da
Ouvidoria do Esporte Clube Vitória;

3. Será formada por 7 (sete) conselheiros e 4 (quatro) sócios torcedores, que
elegerão um Relator;

4. A comissão será formada preferencialmente por membros das Torcidas
Organizadas, caso não haja entre os conselheiros, cada torcida deverá indicar
um representante que seja sócio do Clube para compor a Comissão. Podendo
exceder o número de quatro sócios até que todas as torcidas estejam
representadas.



XII – COMISSÃO DE PESQUISA E 
EXTENSÃO (CPEX)
1. Compete à CPE analisar, avaliar, propor e organizar as demandas e elaborar
propostas ao setor responsável pelas atividades ligadas a: pesquisa, de
qualquer área do conhecimento, sobre o Esporte Clube Vitória, seu
patrimônio e sua torcida; e demandas relacionadas às atividades de extensão
e divulgação;

2. Atuará também como Conselho Consultivo da Ouvidoria do Esporte Clube
Vitória;

3. Será formada por 7 (sete) conselheiros e 4 (quatro) sócios torcedores, que
elegerão um Relator;

4. A comissão será formada preferencialmente por membros interessados
em Pesquisas relacionadas à História do Clube ou de qualquer outra área
epistemológica.



XIII – COMISSÃO DE FUTEBOL 
(COMFUT)
1. Compete à COMFUT analisar, avaliar, fiscalizar e organizar as demandas
referentes à Diretoria de Futebol do clube;

2. Atuará também como Conselho Consultivo do Departamento de Futebol
do Esporte Clube Vitória;

3. Será formada por 7 (sete) conselheiros e 4 (quatro) sócios torcedores, que
elegerão Relator;

4. A comissão será formada por membros que demonstrem expertise na área
do futebol.



OPERACIONALIZAÇÃO
1. Os membros das Comissões terão mandato de 1 (um) ano, passível de

renovação;

2. Cada Comissão deverá se reunir, pelo menos, uma vez ao mês e enviar ao
Ouvidor do Clube e ao Departamento ao qual está integrado relatório de
todas as atividades e todos os pareceres desenvolvidos pelo grupo a cada
trimestre;

3. Caberá ao Coordenador da Comissão, ao Relator em sua falta, ao
membro mais velho na falta deste, a organização e a responsabilidade
pelo cumprimento do cronograma estabelecido;

4. Trimensalmente as Comissões serão avaliadas; o membro que faltar a 3
(três reuniões) sem apresentar justa causa será substituído; o substituto
será admitido com os mesmos critérios estabelecidos durante todo o
processo.



OPERACIONALIZAÇÃO
1. As Comissões serão apresentadas na Reunião do Conselho Deliberativo

do dia 28/12.

2. Os conselheiros deverão preencher um formulário de inscrição contendo
três opções de Comissões em ordem de preferência, qualificação e razões
para participar da Comissão;

3. Será publicada Ata de Convocação, no site oficial do Clube, para os sócios
torcedores realizarem inscrição através de e-mail
comissao@ecvitoria.com.br, até o dia 06/01/17;

4. As Comissões e os seus respectivos presidentes serão definidas em um
colegiado fixo formado por: Presidente do Conselho Deliberativo,
Ouvidor, 1 (um) membro da Comissão de Ética, 1 (um) membro do RH do
Clube e um conselheiro escolhido na Plenária;

5. A composição das Comissões será divulgada no site oficial do Clube no
dia 16/01/2016.

mailto:comissao@ecvitoria.com.br


Todas as Comissões, poderão emitir pareceres e deliberar sobre 
matéria de sua competência.

§ 1º O parecer da Comissão deverá consistir de relatório, exame 
e opinião conclusiva sobre a matéria.
§ 2º Os pareceres e as deliberações serão encaminhados pela 
Comissão ao Presidente do Conselho Deliberativo, que os 
submeterá à apreciação do Plenário.
§ 3º A matéria rejeitada pelo Plenário do Conselho Deliberativo 
não poderá ser apresentada novamente pelo prazo de dois anos, 
salvo por proposição firmada por pelo menos um terço dos seus 
membros.



Anderson Pedreira Nunes
Irlan Simões da Cruz Santos

Jean Davi Rego Gerbase
Marcelo Reis de Jesus

Thiago Matos de Souza
Tiago Ferreira Bittencourt

Victor Chang Almeida Carvalho


