Conselho Deliberativo
RESOLUÇÃO Nº 02/2021
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA,
CONSIDERANDO que o Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez a cada trimestre, conforme estabelece o artigo 38, I, alínea “a” do seu Estatuto
Social;
CONSIDERANDO que o Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente na
segunda quinzena de dezembro de cada ano, a fim de votar a proposta orçamentária
para o exercício social seguinte, conforme estabelece o artigo 38, I, alínea “b” do seu
Estatuto Social;
CONSIDERANDO que o Conselho Deliberativo em reunião ordinária realizada
no dia 21/12/20, aprovou o orçamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2021 nos
valores de R$ R$ 3.231.253,29 (três milhões duzentos e trinta e um mil duzentos e
cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) e R$ 3.250.253,29 (três milhões
duzentos e cinquenta mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos),
respectivamente, totalizando R$ 6.481.506,58 (seis milhões quatrocentos e oitenta e
um mil quinhentos e seis reais e cinquenta e oito centavos);
CONSIDERANDO que é competência do Conselho Deliberativo, apreciar e
deliberar, anualmente, sobre o orçamento e a prestação de contas do Conselho
Diretor, após parecer escrito e tecnicamente fundamentado do Conselho Fiscal,
conforme estabelece o artigo 36, inciso V do Estatuto Social;
CONSIDERANDO que o movimento financeiro do VITÓRIA obedecerá
rigorosamente ao Orçamento Anual aprovado pelo Conselho Deliberativo, conforme
estabelece o artigo 68 do Estatuto Social;
CONSIDERANDO que atendendo o que preceitua o Estatuto Social do Esporte
Clube Vitória, publicamos no site oficial (10/02/21) e encaminhamos para os
Conselheiros o Edital de Convocação da reunião ordinária prevista para o dia 23/02/21,
nos dias 10 e 19/02/21, respeitando os prazos regimentais;
CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Bahia antecipou o toque de
recolher para as 20 horas, a partir do dia 22/02/21,

RESOLVE:
Editar e publicar nesta data a presente Resolução, transferindo a reunião
ordinária do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, inicialmente prevista para
o dia 23/02/21, para o dia 27/02/21 - sábado, às 8h em 1ª convocação, com maioria
absoluta de seus membros, em 2ª, às 8h30min com 1/3 (um terço) dos seus membros,
no mínimo, e, em 3ª e última, às 9h com qualquer número, todas no mesmo dia, nos
termos do art. 40 do Estatuto Social.
Importante ressaltar que o acesso ao Complexo Barradão dar-se-á
através do Portão 16, onde será feita a aferição de temperatura. O encontro será
realizado no estacionamento da Diretoria, em área aberta, com cobertura de toldos.
As cadeiras serão disponibilizadas respeitando o distanciamento social
sugerido pelas Autoridades Públicas. Obrigatório o uso de máscara durante a
permanência no Barradão.
Esta Resolução entrará em vigor nesta data.
Registrada, Publicada, CUMPRA-SE.
Salvador (BA), 21 de fevereiro de 2021.
Fábio Rios Mota
Presidente do Conselho Deliberativo

