
 
 

 

 

        Conselho Deliberativo 

 

RESOLUÇÃO Nº 01/2022 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA, 
 
                    CONSIDERANDO o recurso administrativo apresentado pelo presidente 
afastado Sr. Paulo Roberto de Sousa Carneiro à decisão que acatou o relatório da 
Comissão Processante instituída nos termos da Resolução 006/2021, e aplicou a pena 
de afastamento; 
                    
                    CONSIDERANDO as contrarrazões ao aludido recurso, apresentado pela 
Comissão Processante, em observância ao princípio do contraditório, bem como o 
parecer jurídico emitido pela Diretória Jurídica do Clube, onde foram analisadas as 
questões de natureza procedimental, relacionadas as razões do recurso; 
                     
                    CONSIDERANDO que o Conselho Deliberativo, na condição de órgão 
colegiado pode rever em grau de recurso suas próprias decisões, conforme disposto 
no Art. 36, inciso XIII, do Estatuto Social; 
                     
                    CONSIDERANDO a observância a ampla defesa e ao contraditório, 
corolários do devido processo legal, princípios a serem observados também no 
Esporte Clube Vitória  

RESOLVE: 
 

Art. 1º NOMEAR AD HOC, O Conselheiro Vagner Reis Santana, para atuar na condição 
de Relator, a fim de analisar as razões e contrarrazões ao recurso, apresentados, e ao 
final, em reunião extraordinária convocada para julgamento do supracitado recurso, 
apresentar relatório acerca da revisão ou não da decisão recorrida, para apreciação, 
discussão e votação do Conselho Deliberativo. 
  
Parágrafo único: Após o recebimento de toda a documentação correlata ao Relator 
nomeado, este deverá no prazo de 10 (dez) dias corridos encaminhar o seu relatório à 
Presidência do Conselho Deliberativo, que no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 
horas promoverá a convocação da reunião extraordinária para apreciação, discussão e 
votação acerca do julgamento do recurso. 
 
 
 



 
 

 

 
 
Antes da reunião convocada, os conselheiros e o recorrente poderão ter acesso ao 
recurso, contrarrazões, parecer jurídico, relatório disponibilizado pelo relato, exceto o 
voto proposto, que deverá ser conhecido na referida reunião   
  

Esta Resolução entrará em vigor nesta data. 
 

Registrada, Publicada, CUMPRA-SE. 
 

Salvador (BA), 7 de março de 2022. 

 
Fábio Rios Mota 

Presidente do Conselho Deliberativo 
 
 
 

 
 


