
                                                               
 
 
        

Conselho Deliberativo 

Edital de Convocação do Conselho Deliberativo do 
Esporte Clube Vitória para Reunião Ordinária e Extraordinária 

 
O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, Fábio Rios Mota, no 
uso de suas atribuições estatutárias previstas no art. 38, inciso I, alínea b, do seu 
Estatuto Social, convoca REUNIÃO ORDINÁRIA para o dia 27 de dezembro de 2021, a 
realizar-se às 18h em 1ª convocação, com maioria absoluta de seus membros, em 2ª, 
às 18h30min com 1/3 (um terço) dos seus membros, no mínimo, e, em 3ª e última, às 
19h com qualquer número, todas no mesmo dia, nos termos do art. 40 do Estatuto 
Social. 
 
Em ato contínuo, fica convocada REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, em sessão 
imediatamente seguinte à primeira, com fundamento no art. 38, inciso II, alínea b, do 
seu Estatuto Social. 
 
As reuniões serão realizadas de forma virtual com as seguintes pautas, 
respectivamente: 
 
REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

1. Votação da proposta orçamentária para o exercício social de 2022; 

2. Debater e fixar a contribuição anual ou mensal para os membros do Conselho 
Deliberativo (exercício de 2022). 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

1. Leitura e deliberação sobre o parecer conclusivo da Comissão Processante, instituída 
através da Resolução 06/2021 de 06/09/21, alterada pela Resolução 07/2021 de 
21/09/21, que modificou a composição dos membros da referida Comissão, tendo 
como objeto:  apurar/instrumentalizar, eventuais atos de gestão irregular ou 
temerária, má gestão e violação das regras estatutárias, e eventuais práticas de atos 
atentatórios aos interesses ou ao bom nome do Vitória, nos termos  extraídos da 
recomendação constante do Parecer Ético Disciplinar 001/2021, da Comissão de Ética 
do Esporte Clube Vitória, lido, aprovado  e deliberado na reunião extraordinária do 
Conselho Deliberativo do dia 02/09/21. 
 
 
 



                                                               
 

 
 
1.1 - Em observância ao princípio da ampla defesa, o acusado terá o direito a 
sustentação oral pelo tempo de 15 minutos, que poderá ser feita pelo próprio ou por 
seu representante legal devidamente constituído. 
 
1.2 - O Relatório da Comissão Processante estará disponível aos Conselheiros (as) e ao 
investigado, a partir do dia 21/12/2021, podendo ser solicitado mediante 
requerimento para o seguinte endereço de e-mail: 
conselho.deliberativo@ecvitoria.com.br 
 
A parte final do referido relatório, que versa sobre a conclusão e o voto, não será 
disponibilizada antes da reunião extraordinária.  
 

Salvador (BA), 16 de dezembro de 2021.  

                                      
Fábio Rios Mota 

Presidente do Conselho Deliberativo 
Esporte Clube Vitória 
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