Relatório das atividades desempenhadas pela comissão de futebol
no primeiro quadrimestre de 2021

1 – Atribuições:
As Comissões Permanentes do Conselho Deliberativo, na condição de instâncias
auxiliares do Conselho Pleno e da Mesa Diretora, têm como competência regimental o
acompanhamento das atividades da Diretoria Executiva, além da sugestão e da proposição de
soluções para os problemas do Clube, conforme reza o art. 6˚ do Regimento Interno.
Segundo o art. 36, incisos I e II, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, que
determina que compete a esta comissão acompanhar as atividades de gestão do clube, falando
bem especificamente, esta Comissão de Futebol tem como atribuições: acompanhar, fiscalizar e
opinar sobre aspectos relacionados ao departamento de futebol profissional do Bahia, além de
ter sob sua responsabilidade o acompanhamento do programa Dignidade aos Ídolos.

2 – Metas:
Esta comissão de futebol tem como metas proceder o acompanhamento período das
atividades desempenhadas pelo departamento de futebol do clube, bem como promover, no
mínimo, o acompanhamento mensal dos beneficiários do programa Dignidade aos Ídolos.

3 – Atividades:
Para este triênio a comissão de futebol foi formalmente instalada, com sua primeira
reunião para eleição do coordenador e subcoordenador, no dia 04/02/2021. Além da eleição
mencionada, também ficou decidido que esta comissão se reuniria com os membros do
departamento de futebol e a diretoria executiva.
Após atualização da situação dos beneficiários do programa Dignidade aos Ídolos, esta
comissão se reuniu novamente no dia 15/03/2021 para tratar da situação individual de cada um
dos beneficiários, bem como deliberar sobre a melhor forma de acompanhamento da situação
de cada um deles dentro do programa.
Os beneficiários foram divididos por todos os membros da comissão, e foi ajustado que
esse acompanhamento teria, no mínimo, uma periodicidade mensal, mas nada impedindo que o
acompanhamento seja feito com uma periodicidade menor, sempre analisando a necessidade
individual de cada beneficiário.
Em resposta ao requerimento enviado por esta comissão, foi realizada a primeira reunião
com a Diretoria Executiva, na pessoa e Vitor Ferraz, além dos membros do departamento de
futebol, Júnior Chávare e Lucas Drubsky, no dia 14/04/2021.
Nesta reunião os membros do departamento se apresentaram, os membros da comissão
também se apresentaram, e foram tratados temas como a reformulação do departamento de
futebol, reformulação do elenco profissional, as atividades de cada membro do departamento,
informações sobre o funcionamento do Departamento de Análise e Desempenho (DADE),
mudanças no projeto do time sub-23, relação do clube com os empresários, perfil dos atletas
contratados. Nessa reunião todos os membros da comissão puderam formular perguntas e
interagir com os profissionais do clube recebendo respostas satisfatórias a todos os
questionamentos formulados.

Ao final, ficou acertado que no próximo triênio esta comissão se reunirá com a Diretoria
Executiva e os membros do Departamento de futebol pelo menos 3 vezes ao ano. No Inicio da
temporada para conhecer e opinar sobre o planejamento, ao final da temporada para ouvir a
avaliação do clube sobre a temporada que se encerrou, e no meio da temporada para avaliar
como esta o andamento do planejamento.
Por último, no dia22/05/2021, esta comissão encaminhou à mesa do conselho deliberativo
requerimento para ser enviado a diretoria executiva com o objetivo de se conhecer as metas
esportivas do clube, bem como as metas internas dos profissionais que compõem o
departamento de futebol.

4 – Cronograma:
Esta comissão irá se reunir sempre que necessário para tratar do programa Dignidade
dos Ídolos, além de manter contato constante entre seus membros.
Pelo menos se reunir três vezes ao ano com a diretoria executiva e o departamento de
futebol para promover o acompanhamento dos trabalhos realizados no clube, sendo a primeira
vez no inicio da temporada (janeiro/fevereiro) para saber sobre o planejamento do ano, no meio
da temporada (junho/julho) para acompanhar a execução do que foi planejado, e ao final da
temporada (novembro/dezembro) para uma avaliação da temporada que se encerrou.
Internamente, a comissão buscará se reunir mensalmente para tratar dos temas que lhe
são pertinentes.

Salvador, 23 de maio de 2021.
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