
Ata da  13ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby 

Data: Horário de início: 

06 de julho de 2020 20:00 

Local: Horário de término: 

Via GoogleMeet 22:03 

 

  
PRESENTES:  

 

1. Álvaro Amaral Neto  

2. André Luiz Nascimento 

3. Angélica Gevaerd  

4. Daniel Baldan 

5. Duncan Randall 

6. Fábio Galdieri 

7. Gabriel Baines 

8. Gabriela Fernanda Alves Borba 

9. Javier Bordaberry 

10. João Nogueira 

11. Leandro Gevaerd 

12. Marjorie Yuri  

13. Paula Ishibashi 

14. Pedro Rosa  

 

SPACs, 

 

Realizamos a 13ª Reunião do Conselho Deliberativo no dia 06.07.2020. Os 

principais tópicos discutidos foram o fluxo de caixa e inadimplência que ficou em 

6,62% somando os meses de fevereiro a junho com um montante total de R$ 

6.002,95. Além disso foi apresentado o status da elaboração dos protocolos de 

retorno e as expectativas de retomada das atividades que se tudo correr bem, deve 

acontecer no final de julho início de agosto. Nossa prioridade é e sempre será a 

segurança de todos. Outro tema muito interessante foi o status da criação do 

Wellness & Health Department, o WHD ou Departamento de Saúde e Bem Estar 

que está tomando forma com coordenadores já trabalhando no projeto. 

Passaremos um informativo de como tudo funcionará nas próximas semanas.  

Esperamos nos encontrar no nosso Templo do rugby nacional muito em breve. 

Segue abaixo a ata da reunião com todos os assuntos abordados. 

 

TÓPICOS ABORDADOS: 

1. FLUXO DE CAIXA  

a. Foi apresentado de forma geral os números de inadimplentes, que teve um 

aumento de 8% entre maio e junho e fechou o período entre fevereiro e 

junho em 6,62%, com um montante acumulado de R$ 6.002,95 

 

2.  STATUS DE RETORNO  



 

 

 

a. Clube reabriu com a Fase 1 no dia 06.07.2020. Entretanto, campo de rugby e 

futebol deverão ser liberados somente na Fase 3, e a expectativa é que ocorra 

entre final de julho e início de agosto.  

b. As regras de reabertura estão sendo definidas em conjunto com a Associação 

de Clubes e autoridades estaduais e municipais.  

c. Ações de retomada já estão sendo planejadas: 

i. Será realizada uma reunião com os treinadores para analisar o 

protocolo enviado pela CBRu junto com o protocolo da Associação 

de Clube para definir uma estratégia de retorno 

ii. Serão realizadas reuniões por categorias para delinear objetivos e 

atividades alternativas para este ano 

 

3. W&HD STATUS  

a. Foi apresentado: 

a. Coordenadores do W&HD 

b. Estrutura de funcionamento 

c. Planos de trabalho apresentado por cada coordenador 

d. Responsabilidades e funções de cada coordenador e sua equipe de 

voluntários 

 

4. SPAC RUGBY STORE 

a. Iniciamos a venda de produtos via Mercado Livre 

b. Próximas ações da SPAC Rugby Store 

i. Colocar a SPAC Rugby Store no site 

ii. Negociar divulgação em outros canais de promoção 

 

5. LIE FEDERAL IR 

a. Foi passado o status da aprovação junto à Secretaria Especial do Esporte 

d. Apresentado as pendencias que ainda estão sendo tratadas  

 

6. PROJETO ICMS  

a. Apresentado como está o processo de captação e empresa que já se 

cadastraram para apoiar o projeto  

b. Próximo passo é captar mais empresas em julho 

 

7. TEMAS GERAIS  

a. Fundo Corona 

i. Em junho 4 famílias receberam o auxílio de R$ 300,00. 

ii. Saldo atual da conta R$ 1.090,00 

iii. É necessário captar mais doadores para o próximo mês 

 

b. Lions 2020 



 

 

 

i. Foi realizada reunião com a House of Rugby, HOR, para avaliar 

viabilidade do evento em 2020 

ii. Foi definido que a princípio faremos o evento, mas para viabilizá-

lo talvez seja necessário fazer num formato diferenciado. HOR 

fará uma proposta  

 

8. DATA PRÓXIMA REUNIÃO  

a.  03.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


