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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 terceiro relatório quadrimestral referente aos meses de setembro a dezembro 

de 2021, a Comissão apresentará um resumo das atividades desenvolvidas pelos Conselheiros 

nas suas reuniões no período em questão. 
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2 Desenvolvimento das atividades da Comissão Social  

A Comissão Social após uma reunião com a mesa Diretora, reencaminhou um 

requerimento à Mesa Diretora do Conselho Deliberativo (CD) sobre o Núcleo de Ações 

Afirmativas (NAA), com o seguinte  pleito:  que seja considerada prioridade fundamental a 

consolidação das ações de cunho social promovidas pelo Esporte Clube Bahia, através da 

institucionalização do Núcleo de Ações Afirmativas (NAA) no Regulamento Geral do clube, 

para que essas ações se tornem políticas e práticas da instituição e não apenas iniciativa ou 

característica temporária de uma determinada gestão; que seja estabelecida a estruturação 

do NAA, indicando, no mínimo: suas instâncias de discussão e deliberação, seus participantes 

diretos, a forma de escolha de sua coordenação (e que essa função seja exercida por 

profissional com vínculo formalmente definido com o clube, prioritariamente pertencente aos 

setores de marketing/comunicação, a fim de elaborar uma interlocução entre as ações 

afirmativas e as possibilidades de mercado)  

 

 Próximas atividades: será mantida a discussão sobre o funcionamento e a estruturação do 

Núcleo de Ações Afirmativas; a discussão sobre as cotas de 20% para as mulheres nas eleições 

do Conselho Deliberativo; a estruturação do seminário sobre Combate de Violência às 

Mulheres em comemoração ao dia 08 de março, “Dia Internacional da Mulher e reunião sobre 

as embaixadas e plano de sócios com os representantes da DE.   

 

Observação: importante destacar que todas as reuniões ocorreram de modo virtual por meio 

da plataforma Google Meets em virtude da pandemia da Covid-19 e que até o momento, a 

comissão não recebeu resposta da mesa sobreo o requerimento enviado. 


