Ata da 11ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby
Data:

Horário de início:

27 de abril de 2020

20:00

Local:

Horário de término:

Via Skype

22:08

SPACs,
Esperamos que estejam todos bem e se cuidando para que possamos passar por
este momento da melhor forma possível.
Agradecemos a todos que continuam pagando suas mensalidades para mantermos
o SPAC Rugby funcionando.
Pedimos para os associados que estejam passando por dificuldades que nos
procurem para conversarmos e para vermos como podemos nos ajudar
mutuamente.
A presente ata é relativa à reunião do Conselho que aconteceu no dia 27.04.2020
cujo foco principal foi a avaliação da apresentação da prestação de contas que foi
apresentado na Assembleia Geral Ordinária que ocorreu no dia 29.04.2020.
O outro tema relevante foram as ações e treinos durante a quarentena. As
atividades têm o objetivo de manter todos os associados e pais integrados, ativos,
ampliar nossos conhecimentos a respeito da modalidade, conhecer mais a respeito
da nossa própria história e valores e ser divertido.
Associados e pais, fiquem à vontade para propor novas atividades, fazer críticas
construtivas e dar sugestões para podermos melhorar e nos adequar às
necessidades de todos.
Muito obrigado a todos pela atenção e qualquer dúvida basta nos procurar.
SPAC Rugby

PRESENTES (reunião via Skype):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

André Luis Nascimento
Antônio Carlos Carneiro
Duncan Randall
Fábio Galdieri
Gabriel Baines
Gabriela Borba
Leandro Gevaerd
Paula Ishibashi
Pedro Rosa

TÓPICOS ABORDADOS:

1. AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA AGO
a. Fábio Galdieri demonstrou o material a ser apresentado na AGO continha os seguintes tópicos:
i. Estrutura: diferenças entre sócios do clube, permissionários do
clube e associados ao SPAC RUGBY, organograma e diretorias
ii. Prestação de Contas de 2019
iii. Ações realizadas e previstas durante a quarentena
2. FLUXO DE CAIXA
a. Foi apresentado de forma geral o número de inadimplentes nos meses
de março e abril. Atualmente o índice chega a 10% de um total de 189
associados incluindo atletas, membros do SPAC4EVER e programa
ADOTE 1 JUVENIL.
3. AÇÕES LOJINHA
a. O Conselho definiu que novos itens só serão produzidos após
alcançarem a pré-venda mínima para que o produto se pague.
b. A intenção é evitar prejuízos com materiais que não sejam vendidos e
que a lojinha seja auto suficiente

4. STATUS FORMAÇÕES DOS MANAGERS
a. Está sendo finalizado um documento para iniciar as atividades dos
managers. Nele qual constam descrição de funções, formação, perfil e
hierarquia.
b. Quando finalizado será divulgado para iniciar o recrutamento de
voluntários em todas as categorias.

5. STATUS ATIVIDADES ON-LINES
a. Os treinos das categorias estão acontecendo de forma on-line, todas
terças e quintas e sábados seguindo os horários dos treinos no campo.
b. Importante lembrar que este formato de atividades e treinos on-line é
novo e tanto os atletas como treinadores têm aprendido a melhor utilizálo conjuntamente.
c. Outras atividades também estão sendo realizadas com o objetivo de
manter todos os associados ativos, unidos, integrados, adquirindo
conhecimento e valorizando a história e valores do SPAC. As atividades
já realizadas até o momento foram:
i. Lei do Jogo com Renata Martinez
ii. Encontro SPAC4EVER – entrevista com Nick Smith, Jéssica
Santos e Palle Thomsen
iii. Gincana Chubbão em Minha Casa
iv. Próximos Eventos: The Voice SPAC e SPACmovies
d. Pais e associados que tenham novas ideias e sugestões estão convidados
a se envolverem com novos temas e atividades.

6. TEMAS GERAIS
a. Projeto de LIE
i. Em processo de coleta da documentação necessária para enviar
para Brasília
b. Locação do campo
i. Estamos negociando com o clube uma redução do valor
c. Site
i. Baldan reformou o site e mudou de plataforma, já está no ar
d. Fundo Corona
i. Realizada uma arrecadação entre associados para ajudar os que
no período da quarentena estão passando por dificuldades.
Estamos monitorando o cenário mês a mês para ajudar quem
necessita.
e. Comunicação Redes Sociais
i. Mariana Ramalho, Paula Ishibashi, Carlos Costa e Lucca Wehba
estão elaborando um cronograma de postagens e produções de
conteúdos.

7. DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
1º de junho de 2020

