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1. Apresentação
A Comissão Social compõe uma das 08 Comissões Temáticas Permanentes do Conselho
Deliberativo do Esporte Clube Bahia, conforme consta no Regimento Interno do Conselho Deliberativo,
artigo 34, inciso I, alínea f. Tem como atribuição ser responsável pelas relações com o conjunto de sócios,
embaixadas e torcedores em geral.
De acordo com o artigo 36 desse regimento, as comissões têm como papel acompanhar as
atividades de gestão do Esporte Clube Bahia; convidar os gestores do clube para apresentar relatos
específicos e discutir temas de alta relevância para os interesse do Clube; sugerir que o Conselho
apresente à Diretoria Executiva projetos e medidas que contribuam para a elevação do nível de
desempenho e gestão do Esporte Clube Bahia; e analisar e opinar preliminarmente, quando consultada,
sobre toda e qualquer matéria encaminhada pela mesa.
Em virtude dessas Comissões Temáticas serem instâncias auxiliares do Conselho Pleno e da Mesa
Diretora também têm como atribuições, elaborar parecer prévio, a ser apresentado ao Conselho Pleno,
sobre matérias submetidas ao Conselho Deliberativo por sócios que não o integrem, cujo âmbito de sua
competência lhe diga respeito, tal como consta no artigo 38 do referido regimento.
Neste primeiro relatório quadrimestral referente aos meses de fevereiro a maio de 2021, a
Comissão apresentará um resumo das atividades desenvolvidas pelos Conselheiros nas suas reuniões no
período em questão, bem como o cronograma previsto para o ano de 2021.

2. Desenvolvimento das atividades da Comissão Social
Em reunião extraordinária ocorrida pelo Conselho Deliberativo, em 30 de janeiro de 2021, foi
definida a composição das comissões temáticas permanente e temporária. Os nomes dos conselheiros
que passariam a compor a Comissão Social foram: Adryanna Cardim de Almeida, Júlia Tâmara Santana,
Liane Durão Carvalho, Maria Emília Ribeiro Vasconcelos e Mário Silva Junior.

As atividades da Comissão Social tiveram início na reunião de 04 de fevereiro de 2021 e,
conforme preconiza o Regimento Interno, foram eleitas para Coordenação e Sub Coordenação,
Adryanna Cardim e Liane Durão, respectivamente. Nesta reunião definiu-se, ainda, proposta de
atuação inicial da referida comissão. Dentre os critérios de prioridade estabelecidos na reunião,
destacaram-se a discussão de ações que poderiam ser realizadas no dia Internacional da Mulher (08
de março); a necessidade de conhecer o andamento do Núcleo de Ações Afirmativas e do Plano de
Sócios e das embaixadas; a definição de um cronograma de reuniões ordinárias com periodicidade
mensal e a criação de um e-mail para a Comissão Social (comissaosocialecbahia@gmail.com) com o
intuito de organizar a comunicação futura da comissão com seus pares; também foi sugerida a
realização de uma matriz de intervenção para facilitar o acompanhamento das propostas elencadas
pelo grupo.
A segunda reunião da comissão ocorreu em 11 de março de 2021, tendo como pauta: o
agendamento de reuniões com os coordenadores do Núcleo de Ações Afirmativas (NAA), do Plano de
Sócios e das Embaixadas; a definição do cronograma de reuniões; o Requerimento enviado pelo grupo
Nova Ordem Tricolor (NOT) para a mesa diretora do Conselho Deliberativo que tratava da sugestão de
realizar em conjunto com autoridades, especialistas e Diretoria Executiva, um seminário virtual, além
de outras ações julgadas necessárias, com os sócios, funcionários, jogadores e gestores, com fito de
educar, conscientizar, e reafirmar importância do combate à violência contra a mulher; a elaboração
de um requerimento a ser encaminhado para a Diretoria Executiva do Bahia solicitando, como forma
de compensar o acesso garantido não usufruído por sócias e sócios que continuam adimplentes nesse
período da pandemia, e que fosse possível utilizar o conteúdo do Sócio Digital para a/os sócias/os
supramencionadas/os, bem como para todas/os sócios do Esporte Clube Bahia como uma forma de
incentivar novas associações.

Nesta reunião também foi proposto um requerimento para o Dia Mundial de Conscientização
sobre o Transtorno do Espectro do Autismo com o objetivo de homenagear e arrecadar verbas para o
Clube em função da pandemia, bem como indicando para Diretoria Executiva a confecção de camisas
com a inserção do símbolo do autismo e que os jogadores pudessem atuar com estas em jogo
televisionado em data mais próxima possível do dia 02/04/2021; que fosse indicado que a diretoria
avaliasse a conveniência e oportunidade de comercialização de um número razoável dessas camisas
utilizadas pelos jogadores ou outras com inserção do símbolo do autismo, não necessariamente apenas
no mês de abril; que fosse fornecido para a imprensa um release com o objetivo da ação; e que seja
indicado para a Diretoria Executiva a ampla divulgação da ação em todo o mês de abril.
A Diretoria Executiva acatou a proposta do requerimento, informando a adoção das seguintes
iniciativas: a) A equipe de futebol profissional masculino atuará com o símbolo que representa o
autismo inserido na camisa de jogo em partida a ser realizada no mês de abril, em data mais próxima
possível do dia 02/04/2021; b) O clube comercializará em sua loja virtual oficial lote camisas de jogo
com a opção de aplicação, gratuitamente, do símbolo que representa o autismo; c) O clube fará um
release sobre a ação referida no item “a” e o encaminhará aos setoristas e órgãos de imprensa que
cobrem o Bahia, e; d) O clube divulgará as ações referidas nos itens “a” e “b” em suas redes sociais e
canais de comunicação oficiais.
A terceira reunião da Comissão Social ocorreu em 17 de março de 2021 com os responsáveis
pelo Plano de Sócios e das Embaixadas (Fábio Costa, Rafael Ribeiro e Humberto Neto) objetivando
conhecer a estrutura e o funcionamento das Embaixadas e conhecer a estrutura e o funcionamento do
Plano de Sócios, bem como as ações desenvolvidas por esta diretoria. Nesta reunião, foi proposta, pela
Comissão Social aos representantes da Diretoria Executiva, buscar alternativas para viabilizar o acesso
ao programa Sócio Digital, tal qual consta no requerimento enviado à Mesa Diretora do CD. Ainda foi
solicitada a relação das Embaixadas e número de sócios por embaixadas.

No que tange ao requerimento enviado a à Diretoria Executiva em 17 de março do ano corrente
sobre o acesso ao programa Sócio Digital visando compensar o acesso garantido não usufruído por
sócias e sócios que continuam adimplentes, nesse período da pandemia, o clube informou que esse
assunto já vinha sendo discutido e avaliado internamente, o que fora sinalizado para a Comissão Social
do Conselho Deliberativo em reunião com o gerente do plano de sócios no mês de março de 2021, e
que o clube realiza um estudo de viabilidade econômica tentando chegar a um entendimento financeiro
com a empresa desenvolvedora do app Sócio Digital para verificar a possibilidade de implementação
desse benefício ao sócio com acesso garantido.
A quarta reunião da Comissão Social ocorreu em 06 de abril de 2021 com os coordenadores do
Núcleo de Ações Afirmativas (NAA), Tiago César e Nelson Barros Neto. Teve como pauta a apresentação
da estrutura e funcionamento do NAA, bem como as ações já realizadas pela Diretoria Executiva no
triênio na última gestão. Os coordenadores destacaram a necessidade de melhor estruturação do
núcleo e a comissão propôs que o NAA constasse no Regulamento Geral do Clube, fazendo parte
definitivamente da estrutura do Esporte Clube Bahia, sendo assim institucionalizado como uma
instância do clube. Também foi discutida a possibilidade de alinhamento das atividades da Comissão
Social com o NAA.
A quinta reunião da Comissão Social ocorreu em 29 de abril de 2021, tendo como pauta: o
informe sobre o cronograma com as datas das reuniões; a proposta de um Requerimento para
Institucionalização do Núcleo de Ações Afirmativas e proposta para sua estruturação; e a Construção
do evento solicitado em requerimento pela Nova Ordem Tricolor (NOT). No item referente a elaboração
de um requerimento para institucionalização do Núcleo de Ações Afirmativas (NAA) e proposta para
sua estruturação, o grupo definiu pela construção de um documento abordando três aspectos: a
importância do NAA; a solicitação de que sua institucionalização conste no Regulamento Geral do
Clube, visto que no Regimento Interno, Artigos 6° e 12 o assunto já está abordado; e a elaboração de
sugestões para a sua estruturação, ficando o mês de maio para tal discussão e elaboração de uma
proposta inicial pelo grupo.

A proposta do evento com o tema e as mesas de discussão deverá ser encaminhada para a
coordenação do Núcleo de Ações Afirmativas, conforme debatido em reunião com os coordenadores
(Nelson Barros Neto e Tiago César), assim como solicitar a transmissão do evento por meio da TV Bahêa
a fim de viabilizar a sua realização. Ficou definido como tema do evento “A participação da mulher na
política dos clubes de futebol e o combate à violência contra a mulher”, tendo como mesas: 1)
Participação das mulheres na política interna dos clubes e; 2) Machismo estrutural: assédio nas
arquibancadas e o combate à violência contra a mulher. Também foi sugerida a criação de um “google
docs” para o compartilhamento dos textos a serem elaborados pela Comissão Social.

PRÓXIMAS ATIVIDADES: será mantida a discussão sobre o funcionamento e a estruturação do
Núcleo de Ações Afirmativas, bem como a discussão sobre as cotas de 20% para as mulheres nas
eleições do Conselho Deliberativo.

OBSERVAÇÕES: importante destacar que todas as reuniões ocorreram de modo virtual por meio
da plataforma Google Meets em virtude da pandemia da Covid-19, que apresenta taxas alarmantes no
país, no estado e no município de Salvador.

4. Cronograma de atividades
Esta comissão irá se reunir sempre que necessário para tratar do programa Plano de Sócios e
das Embaixadas, além de manter contato constante entre seus membros. Assim como, pretende se
reunir com as Torcidas Organizadas e as coordenações das embaixadas do Bahia.
A Comissão Social manterá um cronograma de reuniões ordinárias para tratar dos temas que
lhe são pertinentes, com periodicidade mensal e ocorrendo a cada duas semanas antes do cronograma
da reunião geral do Conselho Deliberativo. Caso necessário, serão realizadas reuniões extraordinárias
para demandas que, porventura, possam surgir no ínterim entre as reuniões mensais.
O grupo também mantém um veículo de comunicação interna (WhatsApp) para agilizar as
informações do grupo e discutir com maior brevidade as tarefas em andamento.

Salvador, 23 de maio de 2021.
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