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ESPORTE CLUBE BAHIA 

CONSELHO DELIBERATIVO 

COMISSÃO DE FUTEBOL DE BASE e ESPORTES OLÍMPICOS 

01.- OBJETIVO 

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela Comissão de 
Futebol de Base do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia referentes ao quadrimestre de 
Janeiro a Abril de 2021. 

 

02.- ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE FUTEBOL DE BASE 

A Comissão de Divisão de Base e Esportes Olímpicos, braço extensivo da mesa diretora do 
Conselho Deliberativo tem como principais atribuições: 

a)- Funcionar com um elo entre o Conselho Deliberativo e a diretoria do clube, transportando 
demandas e respostas/ações entre ambos no que tange ao assunto futebol de base e esportes 
olímpicos; 

b)- Realizar diligências demandadas pela mesa a título de esclarecimentos sobre assuntos 
específicos referentes ao tema da comissão; 

c)- Fomentar o Pleno com informações relevantes sobre o setor, quando necessário; 
d)- Ter acesso a todas as informações necessárias no clube referentes ao setor, afim de propor e 

prestar apoio às demandas do clube e do conselho; 
e)- Quadrimestralmente, apresentar à mesa e ao pleno as atualizações das ações desenvolvidas e 

a desenvolver; 

03.- AÇÕES DESENVOLVDIDAS NO PERIODO 

Janeiro 2021 

 Formação da comissão em plenário do CD. 

Fevereiro 2021 

 Primeira Reunião da Comissão para determinação do coordenador e subcoordenador; 

 Reuniões internas para deliberações sobre ações a serem adotadas pela comissão durante 
o triênio; 

 Encaminhamento à mesa do CD de Requerimento solicitando reunião com a Diretoria 
Executiva e o Departamento de Futebol de Base para apresentações e conhecimento sobre 
a estruturação atual deste departamento do clube; 

Março e Abril 2021 

 Primeira Reunião da Comissão com a Diretoria Executiva; 

 Elaboração do Plano de Ação a ser adotado pela Comissão; 

 Acompanhamento via mídia e redes sociais dos assuntos relacionados ao Futebol de Base 
do ECB; 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
04.- PLANEJAMENTO E METAS PROXIMO QUADRIMESTRE 

Seguem principais ações e metas a serem desenvolvidas no próximo quadrimestre: 

 Elaboração de Planilha de Acompanhamento do futebol de base do clube, con- templando, 
por categoria: responsáveis, quantidade atletas, percentual de atletas que progridem para 
outras categorias, percentual de atletas desligados, campeo- natos disputados e colocação. 

 Elaboração de Planilha de Acompanhamento dos atletas do futebol de base do clube, 
contemplando: Nome, apelido, idade, posição que joga, categoria atual e número de 
progressões, quem indicou ao Bahia, se remunerado ou não, empre- sário, motivo de baixa, 
qual o novo clube; 

 Apresentar relatório especifico sobre o cenário das categorias abaixo do sub-14; 

 Acompanhar as ações de peneiras, treinamentos de todas as categorias; 

 Acompanhar os campeonatos para 2021; 

 Acompanhamento constante de notícias referente ao futebol de base nas mídias e redes 
sociais; 

 Acompanhamento das ações referentes à consultoria realizada pela DOUBLE PASS 

 Proposição à DE melhorias no conteúdo do site e sócio digital sobre o futebol de base 

 Desenvolver estudo sobre a estrutura organizacional do futebol de base em ou- tros clubes 
Brasileiros, trazendo os bons exemplos como proposição à DE 

Comissão de Futebol de Base e Esportes Olímpicos 
 

Olavo Fonseca Filho - Coordenador da comissão 

Neilan Mendes – Subcoordenador  

Antônio Ribas – Conselheiro membro  

Carlos Augusto – Conselheiro membro  

Vinicius Seixas – Conselheiro membro 

 

 

 

 


