Ata da 4ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby
Data:

Horário de início:

05 de agosto de 2019

20:15

Local:

Horário de término:

Louei Louei

22:15

PRESENTES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

André Nascimento
Duncan Randall
Fabio Galdieri
Gabriel Baines
Javier Bordaberry
João Nogueira
Paula Ishibashi
Murilo Perez

TÓPICOS ABORDADOS:
1 PPT PARA APRESENTAR NA PARRILLADA
a. Fábio Galdieri apresentou o esboço do PPT que será apresentado na
PARRILLADA.
i. Os presentes comentaram e pediram no geral para reduzir a quantidade
de slides para no máximo 20 e fazer apresentação em 15 minutos no
máximo.
b. Fazer convites personalizados individuais para termos mais adesão ao evento
c. Termos notebooks no evento para cadastrarmos Mecenas no local
2 DIRETORIA JURÍDICA
a. Foi apresentado juntamente com o PPT da PARRILLADA os temas prioritários
que serão trabalhados por esta Diretoria
b. Foi definido que para o evento somente será mencionado: Reforma do Estatuto
e Elaboração de Contratos
3 SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL
a. Fábio apresentou o fluxo de caixa atualizado até Dezembro no qual é previsto
ficarmos negativo no mês de Outubro se nada mudar. No fluxo de caixa foi
considerado as despesas do Campeonato Paulista M14, M16 e M18
b. Bolinha informou que tentará negociação com FPR para arcar com ambulância
e transporte e também está negociando com uma empresa de ambulância um
pacote que visa reduzir os valores
c. Será realizada compra de uniformes de jogo, calção, meião para todas as
categorias e camisas para o Kids.

4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
a. Foi apresentado pelo João Nogueira o conceito e o formato de trabalho do
Planejamento Estratégico que será implementado para traçarmos metas e
objetivos até 2023.
b. Este conceito será desenvolvido por um grupo de trabalho do Conselho que
definira as metas e objetivos ano a ano.
c. Será uma ferramenta importante para nortear as decisões, monitorar resultados,
servir de farol do que foi realizado e falta realizar, onde focar esforços e para
apresentar para patrocinadores.
d. A cada reunião apresentaremos o quadro principal de status para que todos
saibam rapidamente como estamos em termos de realizações e pendencias.
e. Objetivo é iniciarmos o Planejamento Estratégico imediatamente para até o
final do ano termos o mesmo pronto e já iniciarmos o próximo ano com o ele
funcionando.
5 TEMAS GERAIS
a. Fábio informou como foi a Reunião de com a CBRu a respeito do baixo público
nos jogos da Seleção.
b. Foi solicitado para preparar uma apresentação institucional do SPAC para
enviar para o Champagnat (URU) que virá jogar contra o juvenil em novembro.
c. Colocar logos das empresas INNOVA.LA e PROWERFULL no site, ambas
apoiam o SPAC com serviços
d. Duncan informou que pode voltar a ativar formato de patrocínio da Tots&Teens
no qual repassaria uma verba para o Rugby ao admitir novos alunos para vagas
não preenchidas

