RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ATIVIDADES DA COMISSÃO TEMÁTICA
PROVISÓRIA PARA ELABORAÇÃO DE NOVO REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO DELIBERATIVO, DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA E DA
POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA NOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2021
INTRODUÇÃO: A presente comissão tem natureza provisória, e foi instituída em reunião
extraordinária do Conselho Deliberativo realizada em 30/01/2021, quando também foram
eleitos os seus membros originais: Augesir Jose de Carvalho Filho, Diego Matos Costa,
Leandro Neves de Souza, Luís Augusto Mello Lobo, Murilo Jacques Barbosa, Theodomiro
Mascarenhas Rios Rodrigues e Thiago Dória Moreira. Sua atribuição é a de elaborar a proposta
de um novo Regimento Interno para o Conselho Deliberativo, e revisar o Código de Ética e
Conduta e a Política de Transparência do clube, nos termos do Art. 24, IV e do Art. 105 do
Estatuto.
CENÁRIO ANTERIOR: Não há cenário anterior a relatar, vez que a Comissão foi instituída
neste quadrimestre.
ATIVIDADES DO QUADRIMESTRE: As atividades da Comissão tiveram início na reunião de
09/02/2021, quando foram eleitos o Coordenador Thiago Dória e o Sub- Coordenador Murilo
Jacques, e definida a linha geral do trabalho. Considerando a maior complexidade e urgência,
a Comissão considerou a elaboração do novo Regimento como tarefa prioritária.
Em fevereiro e março, foram desenvolvidas as seguintes tarefas: (a) análise do regimento
antigo e suas incongruências; (b) exame do estatuto e apontamento dos dispositivos que
demandam regulamentação; (c) identificação das normas esparsas em vigor que possam ser
incorporadas ao regimento; e (d) definição das situações ainda não regulamentadas que
carecem de norma. Além disso, dois Conselheiros ficaram responsáveis por realizar estudos
preliminares do Código de Ética e da Política de Transparência em vigor, bem como por buscar
normas de outras instituições que possam servir de referência comparativa. Todas as tarefas
acima foram concluídas.

Em abril e maio, cada Conselheiro assumiu a redação de parte do anteprojeto de regimento,
tendo posteriormente assumindo também o trabalho de revisão da redação de outro
Conselheiro. Assim, coube a cada relator, após crítica do seu revisor, entregar uma redação
preliminar do anteprojeto de regimento. Concluída esta tarefa, as minutas de todos os
Conselheiros foram lidas pelos demais, com o intuito de uma revisão e da elaboração de uma
minuta integral. Os trabalhos preliminares em relação ao Código de Ética e à Política de
Transparência prosseguiram em paralelo, tendo esta Comissão recebido sugestão de minuta
preliminar de Código de Ética enviada pela Comissão de Ética do Conselho Deliberativo.
PRÓXIMAS ATITIVIDADES: Após a leitura geral dos textos elaborados, identificou-se a
necessidade de uma harmonização das contribuições de todos os Conselheiros para que a
compilação final pudesse ser objeto de análise como documento único. Esta tarefa já está em
andamento, com prazo de conclusão previsto para 09/06/2021. Além disso, está em
elaboração uma minuta preliminar de Política de Transparência.
METAS: Esta comissão pretende entregar anteprojeto de Regimento Interno à Mesa Diretora
até o dia 10/06/2021. Pretende também entregar anteprojeto Código de Ética e Conduta até o
final do mês de junho, tendo reservado o mês de julho para finalizar os trabalhos em relação à
Política de Transparência, a ser entregue na segunda quinzena daquele mês.
OUTRAS OBSERVAÇÕES: (1) Até o momento, a comissão realizou cinco reuniões formais e
mantém grupo de WhatsApp no qual são diligenciadas com mais brevidade as tarefas em
andamento; (2) O Conselheiro Leandro Neves formalizou pedido de desligamento da
Comissão, tendo o Conselheiro Abraão Pires se candidatado para a vaga, o que carece de
aprovação no pleno; (3) Embora a comissão pretenda concluir a elaboração dos instrumentos
dentro do prazo de 180 dias, a possibilidade de alongamento de debates sobre os temas
provavelmente ensejará a prorrogação da sua duração inicialmente designada.

Salvador, 22 de maio de 2021.

THIAGO DÓRIA MOREIRA
Coordenador da Comissão

