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 OUTUBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022
INTRODUÇÃO: A presente comissão tem natureza provisória, e foi instituída em
reunião extraordinária do Conselho Deliberativo realizada em 30/01/2021, tendo o seu
prazo posteriormente prorrogado até janeiro de 2022. Atualmente é composta pelos
conselheiros Abraão Pires, Augesir Jose de Carvalho Filho, Diego Matos Costa,
Leandro Neves de Souza, Luís Augusto Mello Lobo, Murilo Jacques Barbosa (subcoordenador), Theodomiro Mascarenhas Rios Rodrigues e Thiago Dória Moreira
(coordenador), e tem como atribuição elaborar proposta de novo Regimento Interno do
Conselho Deliberativo, e revisar Código de Ética e Política de Transparência do Clube.
CENÁRIO ANTERIOR: No primeiro quadrimestre, a Comissão deu prioridade a
pesquisas, debates, elaboração e revisão da minuta de Regimento. No segundo
quadrimestre, o foco maior foi nas discussões da redação do novo Código de Ética.
ATIVIDADES DO QUADRIMESTRE: Seguindo a programação, foi concluída a minuta
de novo Código de Ética, enviada à Mesa em 26/10/2021. Também foram analisadas
as emendas à Minuta de Regimento Interno, tendo esta Comissão concluído o
trabalho de elaboração da minuta final com os destaques a serem apreciados pelo
Pleno. Por fim, a Comissão deu início à elaboração da Política de Transparência, e à
compilação das emendas apresentadas ao Código de Ética, recebidas em 11/01/2022.
PRÓXIMAS ATITIVIDADES: Até o final de janeiro, a Comissão se concentrará na
análise das emendas ao Código de Ética, a fim de entregar a minuta final consolidada,
com os destaques a serem apreciados pelo Pleno. Também entregará minuta de
Política de Transparência atualizada. Além disso, permanecerá à disposição do Pleno
para auxiliar na condução dos debates acerca dos documentos já entregues.
METAS: Não há novas metas para esta comissão, que encerra suas atividades
mediante a entrega das três minutas mencionadas.
OUTRAS OBSERVAÇÕES: (1) Desde o último relatório, e até a presente data, a
comissão realizou reuniões plenas formais também reuniões parciais em menor
quórum, além de debates informais, mantendo discussões continuadas para o
desenvolvimento do trabalho. Além disso, mantém grupo de WhatsApp no qual são
discutidas e diligenciadas com mais brevidade as tarefas em andamento. Todos os
participantes contribuíram para o andamento dos trabalhos, na medida das suas
disponibilidades; (2) O Conselheiro Abraão Pires não foi substituído, e permanece
participando da Comissão até a presente data.
Salvador, 17 de janeiro de 2022.
THIAGO DÓRIA MOREIRA
Coordenador da Comissão

