
                                                               
 
 
         
 

Conselho Deliberativo 

 

 
Comunicado Oficial 04/2022 

 

O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, Fábio Rios Mota, no 
uso de suas atribuições estatutárias e nos termos do encaminhamento e sugestão da 
Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo realizada no dia 26 de abril de 2022,  
convocou Assembleia Geral Extraordinária para o dia 21 de maio de 2022 (sábado), a 
realizar-se às 08 horas em 1ª convocação, com ¾ (três quartos) dos associados, em 2ª, 
às 8h30min com maioria simples, e, em 3ª e última às 9 horas com qualquer número, 
torna público o presente comunicado, com o ordenamento da AGE. 

ORDENAMENTO DA AGE: 

ESTACIONAMENTO - Associados e Imprensa 

Acesso pela Avenida Mário Sérgio e Avenida Arthêmio Valente (rampa) 

PEDESTRE 

Acesso pelos dois portões (Avenida Arthêmio Valente) utilizados em dias de jogos.   

ACESSO À AGE 

I - Associados - Serão identificados através dos seus nomes na área de acesso ao local 
da Assembleia. Posteriormente, dirigir-se a mesa para a assinatura e registro de 
presença na AGE, mediante apresentação de documento com foto.  

Mesa 1 - De “A” até “E”; 

Mesa 2 - De “F” até “J”; 

Mesa 3 - De “K’ até “N”; 

Mesa 4 - DE “O” até “Z”. 

Somente terão acesso a AGE os associados devidamente identificados. 

O voto será pessoal, não se admitindo substituição por procuração. 



                                                               
 

 

II - Membros da Imprensa - Identificar-se na área de acesso ao local da AGE. Ficarão 
em área específica.    

Solicitamos, por fim, a compreensão de todos os associados na observância das 
medidas adotadas, uma vez que os procedimentos de identificação e permissão de 
acesso ao local da AGE visam, tão somente, a legalidade, organização e segurança do 
evento, proporcionando a tranquilidade necessária para que todos possam exercer 
seus direitos de forma ampla e democrática. 

Esse Comunicado entrará em vigor nesta data. 
 

Registrado, Publicado, CUMPRA-SE. 
 

Salvador (BA), 20 de maio de 2022 

                                                 
Fábio Rios Mota 

Presidente do Conselho Deliberativo 
 


