PRIMEIRO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO

INTRODUÇÃO: A Comissão de Patrimônio é um dos braços da Mesa Diretora do Conselho
Deliberativo do Esporte Clube Bahia.
Ela é formada de 3 em 3 anos, logo após a eleição do clube, possui 5 membros
(coordenador, subcoordenador e 3 membros efetivos) e é definida pelos grupos que participaram do
processo de eleição. A formação é feita pela proporcionalidade dos votos.
A sua finalidade é orientar, fiscalizar, informar e criar mecanismos para que os bens do clube
não sejam depreciados, desvalorizados, perdidos e que não haja prejuízo ao mesmo.
Esses bens estão divididos em 2:
●

Tangíveis = Imóveis, mobiliário e materiais do clube.

●

Intangíveis = Formação e aquisição de atletas.

ATIVIDADES DO QUADRIMESTRE: A comissão de Patrimônio já participou ao todo de 8 reuniões,
sejam elas exclusivas da mesma, com a Mesa Diretora, com a Diretoria Executiva, e até mesmo com
funcionários do clube.
No início dos trabalhos da comissão, foi repassado o trabalho do triênio anterior, e definidas
as prioridades para o atual. No primeiro quadrimestre desta gestão, foram realizados os seguintes
trabalho:
●

Museu: após o envio de um requerimento solicitando o status da obra do museu, a comissão
pôde realizar uma vistoria no local, e apresentará o relatório da visita em breve;

●

Monumento: foi enviado um requerimento à DE, buscando informações sobre o status da
construção do monumento. A comissão está no aguardo das respostas;

●

Atualização do valor do Fazendão: foi feita uma nova análise do valor do Fazendão e um relatório
sobre o tema foi entregue à Mesa Diretora;

●

Alojamentos: a comissão está construindo um requerimento para buscar informações sobre atletas que
não residem na Cidade Tricolor e moram em alojamento sob responsabilidade do clube, para que sejam
apresentadas as condições dos mesmos, ou seja realizada uma visita para vistoriar.

●

Análise dos troféus que não foram para o museu: após a visita à obra do museu, a comissão foi
informada que alguns troféus não foram para o mesmo. Será agendada uma visita para avaliação da
condição dos mesmos.
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