
 

Compromissos do Conselho Independente 

 

 

AS 22 PROPOSTAS DO EXPRESSO 222 

 

 

DEMOCRACIA  

O CLUBE DA TORCIDA 

 

1 - Congresso do Esporte Clube Vitória: por um espaço de encontro, debates, palestras e 

elaboração de projetos e propostas para o clube, com vistas a incentivar e ampliar a 

participação do torcedor no clube, tornando mais sólida e madura a democracia do Vitória 

(projeto já elaborado por membros da FVP); 

2 - Defesa de uma política de consulta ampla junto à torcida para assuntos como  novas 

campanhas, terceiro uniforme, atividades junto à torcida e formas de utilização do Barradão;   

3 -  Defesa da ativação das Comissões Participativas, de caráter consultivo e propositivo; 

4 - Empoderamento e estruturação da Ouvidoria; 

5 - Uso das tecnologias da informação para garantir a participação dos sócios e torcedores que 

residem ou estejam foram de Salvador; 



POPULARIZAÇÃO 

O CLUBE DE TODOS E DE TODAS 

 

6 - Projeto Bancada Popular: política de ingresso social e planos populares para sócios; parcela 

de ingressos populares, estabelecendo como critério o Cadastro Único (projeto já elaborado por 

membros da FVP); 

8 - Defesa da realização de um Censo da Torcida do Vitória, de modo a municiar o clube de 

dados concretos para a adequação dos serviços vinculados ao Sou Mais Vitória à necessidade 

do torcedor; 

 

9 - Defesa e valorização do Vitória de Canabrava - por uma política de aproximação com a 

população e a região do entorno do estádio; 

 

10 - Defesa de políticas especiais para o público feminino e da ampliação da participação das 

mulheres no Barradão, no Conselho e na Diretoria; 

11 - Elaboração de políticas que atendam ao  público infantil, aos idosos e aos portadores de 

necessidades especiais; 

 

12 - Em defesa de uma política clara para com torcedores do interior da Bahia e de outros 

estados (inserção no processo eleitoral, plano de SMV específicos, atividades em parceria, etc).  

 

 

PROFISSIONALIZAÇÃO  

PELA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

13 - Defesa da democracia como premissa para transparência e controle; 

 

14 - Defesa da efetivação de quadros técnicos, remunerados, com dedicação exclusiva para 

cargos diretivos e gerenciais do clube; 

15 - Ampliação da transparência nas contas e das formas de controle orçamentário; 

16 - Exigência da Elaboração de um Plano Estratégico pelo Conselho Diretor; 

17 - Defesa de normas mais claras de cobrança, punição e ajuste de gestões que causem danos 

ao patrimônio do clube; 



BARRADÃO  

NOSSO ESTÁDIO É UMA FESTA 

 

18 - Centro de Memória do Esporte Clube Vitória: pela estruturação de um centro 

profissionalizado para a organização do Memorial do Clube, de seu acervo, de seus bens 

materiais e imateriais e do resgate da história do clube e do esporte baiano (projeto já 

elaborado por membros da FVP); 

 

19 - Mobilidade Rubro-Negra: contribuição com a Diretoria do clube na elaboração de um 

plano de mobilidade, em conjunto com a prefeitura e o governo do estado, para resolver o 

grave problema de acessibilidade do Barradão (proposta em elaboração por membros da FVP); 

20 - Instrumentalização da área externa do Barradão, com equipamentos de lazer, bares, lojas e 

espaço de socialização, de modo a atrair o torcedor mesmo em dias sem jogos; 

21 - Reformas estruturais visando a comodidade do torcedor (proteção do sol e chuva, 

segurança e conforto, reforma dos banheiros e bares, espaços para crianças); 

22 - Transformar o Barradão em um espaço de respeito e confraternização entre os diversos 

torcedores do Vitória, com atividades pré-jogo e nos intervalos. 


