Ata da 2ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby
Data:

Horário de início:

17 de junho de 2019

19:15

Local:

Horário de término:

Tots & Teens

-

PRESENTES:
1. André Luiz Nascimento
2. Antônio Carneiro
3. Daniel Baldan
4. Duncan Randall
5. Fábio G. Galdieri
6. Gabriel Baines
7. Javier Bordaberry
8. João Nogueira
9. Leandro Gevaerd
10. Marcia Muller
11. Martin Lanusse
12. Murilo Perez
13. Paula Ishibashi
TÓPICOS ABORDADOS
1. PROPOSTA DO COMITÊ TÉCNICO 2019-2022:
a. Duncan Randall e Leandro Gevaerd apresentam o planejamento de 2019 a 2022
envolvendo os seguintes temas:
i.
Organograma
ii.
Expectativas de crescimento de atletas e comissão técnica ano a ano
iii. Custo x Arrecadação - Budget necessário para o plano
iv.
Plano de utilização do campo e horários necessários para executar o
plano de crescimento
v.
Pontos que possuímos e não possuímos para poder jogar o Campeonato
Brasileiro Masculino de Rugby XV e o quanto isso impacta em termos
de valores de inscrição. Os pontos que não possuímos são: Jogos m18
feminino, cursos de 1as linhas, 1º socorros nível 2 e mais 5 árbitros
para compor esse tema.
vi.
Temas lançados, mas para serem avaliados:
1. Polos Externos
2. Como reter os atletas
vii.
O plano foi aprovado pelo Conselho, porém a viabilidade financeira do
mesmo vai ser avaliada pela Diretoria Administrativa / Financeira
2. PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO 2019-2022:

Ata da 2ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby
Data:

Horário de início:

17 de junho de 2019

19:15

Local:

Horário de término:

Tots & Teens

-

a. Exceto o calendário de competições que já possuem datas definidas, o Comitê
Técnico junto a Diretoria e Conselho vão analisar e reconstruir: Valores; Perfil do
Jogo; Metodologia de Ensino; Dalp e Padronização de Processos no percurso de
trabalho de 2019. Datas a definir.
b. Pontos que ficaram de ser pesquisados e avaliados
i.
Plano de Desenvolvimento dos Atletas: Javier ficou de buscar o do Old
Boys (URU) e Martin o do CUBA (ARG)
ii. Deixar claro para os atletas de seleção qual é o papel deles no clube e o
que é esperado deles
iii. Trazer pessoas de referência para falar com atletas direcionando o
workshop para a importância do clube e de retornar para ele o que se
aprendeu
iv.
Criar um flyer de welcome para as família dos Kids
v.
Diretoria Adm / Fin: ficou de avaliar se haverá e se devemos ter um limite
de quantidade de bolsas para atletas e quais as contrapartidas que
esperasse de quem recebe Bolsa. A princípio seriam: a) trabalhar para o
clube b) máximo 2 faltas por mês com justificativa
vi.
Para estimular o incremento de atletas foi sugerido: Quem trouxer um
amigo que se filie ao clube ganha 1 mês de isenção por exemplo
vii. Avaliar se deveríamos começar a cobrar R$ 50,00 de cada permissionário,
uma vez que a Associação não recebe nenhum valor dele e ele usa a
estrutura do rugby
viii. Locação do Campo: propor ao Clube um contrato a Longo prazo
c. Pontos Definidos:
i.
A mensalidade de R$ 50,00 para o Kids que são Associados deixará de ser
optativa e passará a ser obrigatória. Esta regra será anunciada na reunião
de pais no dia 29/06.
ii. Ficou acordado que seria cobrado, com a finalidade de ajustar o caixa da
Associação, o valor de R$50 para permissionários participar da
modalidade Rugby no SPAC.
iii. Assim como o setor financeiro avaliará os valores devidos e cumpríeis
para a execução da Proposta.
3.

DIRETORIA DE EVENTOS

Ata da 2ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby
Data:

Horário de início:

17 de junho de 2019

19:15

Local:

Horário de término:

Tots & Teens

-

a. Murilo apresentou os eventos já existentes e datados como:
i. Donavan&Macintyre (junho)
ii. Amigos do Boy + amigas da Paulinha (setembro)
iii. VetFun (outubro)
iv. Lions Kids (novembro)
v.
Lions (dezembro)
b. Em desenvolvimento temos os seguintes temas:
i.
Touch Day
ii. Memorial Day
iii. Famíly Day
iv.
Games Day
c. O tema principal é desenvolver eventos que gerem recursos financeiros para a
Associação.
d. Pontos para avaliação e execução:
i. Comunicar quem são Donovan & Macintyre
ii. Trabalhar a presença de todas as categorias no D&M
iii. Tentar negociar os 2 campos para o Lions Kids
iv. Criar um evento voltado para os pais para passarmos os valores do rugby
v.
Gabriel ficou de escrever um manual de regras para poder se fazer eventos
no clube
vi. Javier vai recuperar o evento da Renault para avaliação

