Ata da 3ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby
Data:

Horário de início:

10 de julho de 2019

19:45

Local:

Horário de término:

PLACE2WORK

22:00

PRESENTES:
1. Álvaro Amaral
2. André Luiz Nascimento
3. Daniel Baldan
4. Fábio Galdieri
5. Gabriel Baines
6. João Nogueira
7. Latif Ferrer
8. Leandro Gevaerd
9. Marcia Muller
10. Martin Lanusse
11. Murilo Perez
12. Paula Ishibashi

TÓPICOS ABORDADOS:
1. APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA
a. Sistema de Controle / Recebimento: Clubes Associados
i. Apresentado o novo site e sistema de pagamento online que entrará em
vigor a partir de agosto.
ii. Para mês de julho ainda ficara no sistema de depósito, transferência ou
pagamento no cartão pelo sistema antigo.
iii. O novo sistema permitirá regularizarmos os cadastros de todos os atletas
do SPAC Rugby.
b. Fluxo de Caixa com cenários atual e com incremento de atletas
i. Apresentado a situação financeira atual e projeção até janeiro de 2020.
ii. Juntamente a isso foi apresentado cenários de quantidade de contribuintes
x despesas que teríamos dentro desta projeção financeira.
2. RETORNO PARA DIRETORIA TÉCNICA SOBRE % DE BOLSAS E
EQUIPE TÉCNICA
a. Foi discutido qual seria a % de bolsistas nas categorias.
i. Ficou decidido que categoria adulta, juvenil e infantil deverá ser feita uma
avaliação de quanto a pessoa pode pagar ou se deverá ser bolsista 100%.
ii.
Os treinadores deverão avaliar caso a caso e não haverá neste momento
um número determinado de bolsas.
iii. O conselho irá determinar quais direitos e deveres, e partes legais dos
bolsistas.
b. A Diretoria Financeira passou a devolutiva à Diretoria Técnica sobre a equipe
técnica para 2019.
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c. Será mantido os recursos dos treinadores do Infantil e Juvenil para 2019
d. Não foi liberado recurso para a contratação de um treinador para equipe
adulta.
e. A Diretoria Técnica ficou de estudar propostas de treinadores/atletas
voluntários para suprir a necessidade para o brasileiro.
3. SUPER 16
a. O Conselho debateu os custos e impactos relacionados a participação ou não da
equipe adulta no Super 16 2019.
b. A decisão do Conselho foi que a equipe adulta deverá jogar o Super 16.
c. Haverá uma reunião no dia 11/07 entre jogadores da equipe adulta e Diretor
Presidente para debater e decidir a participação do SPAC no Super 16 2019.
d. Além disso cada atleta que trouxer um novo jogador que permaneça na
associação receberá 25% de desconto na mensalidade.
4. APRESENTAÇÃO DIRETORIA MARKETING / COMERCIAL E
DIRETORIA DE EVENTOS
a. Exposição da apresentação para o evento Parrillada para Associados no dia
17/08/2019.
b. Também foi apresentada uma proposta de Calendário de Eventos para o 2º
semestre com as seguintes datas e temas:
i.
17 de agosto: Parrillada – Apresentação Nova Gestão
ii. 07 de setembro: Churras Brasil 15 - aberto a todos que já fizeram parte
da seleção Brasileira
iii. 12 deoutubro: Touch a Fantasia
iv.
26 de outubro: VetFun masculino e feminino (remarcar treino kids fora
do clube)
v.
10 de novembro: Lions Kids (participação obrigatória de toda família
SPAC, assim como os selecionáveis de uniforme CBRu
vi.
30 de novembro: Amigos do Boy + Amigas da Paulinha (sugestão) +
Terceiro arrecadador (ou Paella ou Hamburgueres)
vii. 7 e 8 de dezembro: Lions
viii. 14 de dezembro: Jantar Encerramento.
5. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PATROCÍNIO
a. Foi apresentado propostas de pacotes de patrocínios
6. TEMAS GERAIS
a. Martin Lanusse apresentou os slides modelos do planejamento estratégico que
será apresentado pela nova gestão no dia 17/08 antes da Parrillada aos
associados.
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b. Colocou a disposição a sua irmã (Milagros Lanusse) para auxiliar na construção
de arquivos digitais e apresentações do SPAC, Paula Ishibashi e Fábio Galdieri
já estão sendo assistidos pela Milagros.
c. Apresentado o novo conceito do Mecenas (SPAC FOR EVER) no qual haverá
categorias de contribuição e benefícios aos doadores.
d. Foi definida uma comissão para avaliar o Brand Book do SPAC já elaborado
pela Milagros.
i.
Os responsáveis são: André Luiz Nascimento, Paula Ishibashi, Gabriel
Baines, Álvaro Amaral e Murilo Perez.

