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1- COMPONENTES
A comissão de futebol do conselho deliberativo do Esporte Clube Bahia no triênio 2021/2023 é
formada por Rogério Amaral Souto Gargur Martins (Coordenador), Jailson Paranhos Baraúna
(Subcoordenador), Diego Oliveira Tavares da Cruz, Paulo Cesar Rio Mattos Filho e Tiago Oliveira de
Almeida.
2- 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.
3- 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.

4- ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO PÉRIODO

Decidido o acompanhamento mensal dos beneficiários do programa Dignidade dos Ídolos,
até o momento não ocorreram mudanças da situação dos ex-atletas participantes do programa que
merecesse alguma revisão dos benefícios por parte desta comissão.

Em 07 de dezembro de 2021 foi encaminhado a mesa diretora desta casa requerimento
para ser enviado à diretoria executiva com o intuito de se agendar uma reunião com a diretoria
executiva e departamento de futebol do clube.

Em 14 de dezembro de 2021 o oficio da mesa foi respondido pela Diretoria Executiva
informando de sua participação da reunião deste Conselho Deliberativo no dia 20 de dezembro de
2021 para falar sobre o futebol, mas deixando em aberto a possibilidade de agendamento de uma
reunião com esta comissão de futebol, caso houvesse necessidade.

Durante a primeira reunião desta comissão com a diretoria executiva no começo do ano
ficou acertado que faríamos pelo menos três reuniões anuais para acompanhamento do
departamento de futebol. Entendemos ser necessário a realização da última reunião do ano e por
conta disso em 03 de janeiro de 2022 foi reiterado o requerimento para marcação dessa reunião,
estando pendendo de resposta até o momento.

5- 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 início 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.

