
                                                               
 
 
        

Conselho Deliberativo 

 

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

 
 
CONSIDERANDO que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada no dia 21 de 
maio de 2022 (sábado), destituiu o Presidente do Conselho Diretor do Esporte Clube 
Vitória, convocada para tal fim, nos termos do Edital de convocação, e deliberou pela 
Perda do Mandato de Presidente do Conselho Diretor, com fundamento nos Artigos 18 
e 49, inciso III do Estatuto Social, c/c com o Artigo 25. inciso I e II e VIII e 26 caput da 
Lei 13.155/2015; 
 
CONSIDERANDO a vacância dos cargos de Presidente e Vice-presidente do Conselho 
Diretor do Esporte Clube Vitória, e de acordo com o disposto no Art. 44, do Estatuto 
Social do Clube o Presidente será sucedido pelo Presidente do Conselho Deliberativo e 
este pelo seu Vice-presidente; 
 
CONSIDERANDO o expediente/requerimento nº 01/2022, de 27 de maio de 2022, 
subscrito por 19 (dezenove) Conselheiros eleitos do Esporte Clube Vitória;  
 
CONSIDERANDO a incompatibilidade de cumulação dos cargos de Presidente do 
Conselho Diretor e Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, 
diante da definitiva sucessão prevista e realizada nos termos do Art. 44;  
 
CONSIDERANDO a carta de renúncia apresentada pelo Vice-presidente do Conselho 
Deliberativo do Esporte Clube Vitória, Sr. Antônio Carlos Menezes Rodrigues, data de 
31 de maio de 2022; 
 
CONSIDERANDO, ainda, a vacância do cargo de Vice-presidente do Conselho 
Deliberativo do Esporte Clube Vitória sucessor do Presidente do Conselho Deliberativo, 
em razão da sucessão que se refere o Art. 44; 
 
CONSIDERANDO   a necessidade do ato formal de renúncia ao Cargo de Presidente do 
Conselho Deliberativo em sua Primeira Reunião convocada, que tornará efetivamente 
vago o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória; que 
consequentemente impõe a necessidade de abertura de sucessão, em conformidade 
com o disposto no Art. 44,    
 



                                                               
 

 
 
O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, Fábio Rios Mota, no 
uso de suas atribuições estatutárias previstas no art. 38, inciso II, alínea b, do seu 
Estatuto Social, na medida em que o Conselho Deliberativo encontra-se em regime de 
convocação permanente, convoca REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA para o dia 08 de junho  
de 2022 (quarta-feira), 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, nos termos do art. 40 do 
Estatuto Social. Em conformidade com o Art. 40 § 2º, fica desde já estabelecido que, 
em caso de ausência do Presidente ou seu substituto legal, as reuniões serão abertas 
e presididas por um dos Conselheiros presentes, prevalecendo, para sua escolha, a 
antiguidade no quadro de Associados do VITÓRIA. 
 
A reunião será realizada de forma virtual, porém será permitida a presença de quem 
preferir comparecer ao encontro que será realizado no Barradão, Sala de Convivência, 
acesso por meio do portão da Divisão de Base, localizado na Estrada Velha do 
Aeroporto, nº 01, Bairro Nossa Senhora da Vitória, Salvador - BA, com a seguinte ordem 
do dia: 
 

1. Dar conhecimento a carta de renúncia apresentada pelo Vice-presidente do 
Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, o Sr. Antônio Carlos Menezes 
Rodrigues, data de 31 de maio de 2022;  

2. Análise e deliberação pelo Conselho Deliberativo, para efeito de normatização 
da cadeia sucessória dos cargos do Conselho Deliberativo do Esporte Clube 
Vitória; 

Salvador (BA), 01 de junho de 2022.                                      

                                           
Fábio Rios Mota 

Presidente do Conselho Deliberativo 
Esporte Clube Vitória 

 
 
 

 


