
Ata da 5ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby 

Data: Horário de início: 

02 de setembro de 2019 20:00 

Local: Horário de término: 

PLACE2WORK 22:15 

 

 

PRESENTES:  
 

1. Álvaro Amaral 

2. André Nascimento 

3. Duncan Randall 

4. Fabio Galdieri 

5. Gabriel Baines 

6. João Nogueira 

7. Márcia Muller 

8. Martin Lanusse 

9. Murilo Perez 

10. Paula Ishibashi 

 

 

A 1ª PARRILLADA foi um sucesso!, Conseguimos atingir o objetivo de unir 

pessoas de todas as categorias, familiares e amigos, nos divertirmos, assistimos as 

vitórias dos nossos SPAC Boys M14 e M18 na estreia do Campeonato Paulista e ainda 

conseguimos arrecadar recursos para fortalecer nosso caixa.  

O fator arrecadação foi muito importante, pois antes da PARRILLADA nossa 

expectativa de caixa era ficarmos com caixa negativo no mês de outubro e agora 

conseguimos mais um fôlego até janeiro de 2020. 

Por isso a continuação da participação de todos é muito importante, para seguirmos 

crescendo e buscando recursos de diferentes formas para pagarmos nossas despesas 

ordinárias, como técnicos, locação do campo, transporte, ambulância, material de treino 

e inscrições nos campeonatos. 

Mas nosso objetivo é muito maior: é termos caixa para poder capacitar e pagar mais 

treinadores, oferecer mais estrutura como fisioterapeutas, nutricionistas e academia, por 

exemplo.   

Para alcançarmos este objetivo o primeiro passo foi dado com o lançamento do 

programa de Mecenas do SPAC, o SPAC4EVER ou S4E. Com ele, pessoas físicas 

podem contribuir com valores mensais para a Associação poder investir na nossa 

categoria de base e ainda ganhar uma série de benefícios, como camisetas, camisas de 

jogo, área VIP no campo e outros brindes. Se você ainda não conhece o S4E, contate-

nos para saber mais.  

 



Dando sequencia ao trabalho da Diretoria realizamos no último dia 02/09, a 5ª Reunião 

do Conselho. 

 

TÓPICOS ABORDADOS: 

 

1. FLUXO DE CAIXA E DEMOSTRAÇÃO DE CONTAS 

 

a.  Avaliação do Fluxo de Caixa e status de Cadastro no novo Sistema de 

Pagamento e Recebimento de Mensalidades.  

i. Conseguimos que grande parte dos atletas de cadastrasse no novo 

sistema. 

ii.  Facilitou o recebimento das mensalidades e o controle de despesas.  

 

2. BOLSISTAS – DEFINIR CONTRA PARTIDAS 

 

a. Não queremos deixar ninguém de fora do Novo SPAC Rugby. 

i. Temos consciência que algumas pessoas e famílias passam por 

dificuldades financeiras no momento devido à crise do nosso país. 

ii. Não é por isso que deixaremos estas pessoas de fora do nosso sonho e 

como bom rugbiers não deixamos ninguém para trás.  

iii. Dessa forma criamos Bolsas para estes casos, fato que antes de locarmos 

o campo não era possível, pois o Clube controlava a entrada e a 

cobrança de mensalidades.  

iv. Porém também estamos estabelecendo Contra Partidas para quem recebe 

a ajuda da Bolsa. 

v. Contribua de uma alguma maneira para o crescimento do clube em 

posições e atividades que são muito importantes.  

 

3. DEBRIEF PARRILLADA 

 

a. Fizemos uma avaliação de pontos positivos, negativos e sugestões de melhorias 

para os próximos eventos.  

b. Ajustamos o calendário de eventos até o final do ano. 

c. Estabelecemos metas para o S4E, programa que foi lançado no evento e era um 

dos objetivos da Parrillada. 

 

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019 A 2023 

 

a. Foi estabelecido os próximos passos para termos o planejamento estratégico 

pronto até o final de 2019. 

b. Iniciarmos 2020 com todos os nossos objetivos e metas definidos ano a ano até 

2023.  

 

5. TEMAS GERAIS 

 

a. - SIC (SPAC In Schools):  

i. No 1º semestre estabelecemos parceria com 3 escolas na região 

do Clube. 

ii. Fato que trouxe novos jogadores para nossos juvenis masculino e 

feminino.  

iii. No 2º Semestre já fizemos palestras e clínicas em mais 4 escolas. 

iv. Até o final de agosto e em setembro já temos expectativa de 

entrarmos em mais 4 escolas.  



v. É muito importante reforçar que em cada escola parceira é 

firmado um acordo de longo prazo. 

vi. No qual capacitamos os professores para que o rugby seja 

implantado na escola. 

vii. E após os alunos fazerem atividades nas escolas também 

realizamos o Rugby Class no campo do Clube.  

viii. Tudo só é possível, pois temos um profissional fixo remunerado 

que está focado no contato com as escolas.  

ix. Por isso a importância de projetos como o S4E, para que seja 

possível darmos sequencia a este projeto de forma permanente. 

 

b. Parceria SindClube 

i. O SindClube é uma entidade que representa todos os clubes de 

São Paulo. 

ii.  Estamos em contato com eles e com a Secretaria Municipal de 

Esportes para criarmos um Pólo de Rugby for a do SPAC nos 

Clube Escolas e assim conseguirmos captarmos mais atletas.  

iii. O primeiro fruto desta parceria será a participação do SPAC 

Rugby no evento municipal da Virada Esportiva que acontecerá 

nos dias 23 e 24 de novembro no SPAC. No evento faremos uma 

clínica aberta de rugby para todos que se interessam pela 

modalidade. Mais uma oportunidade de captarmos novos atletas.  

 

c. Parceria Decathlon 

i. Estabelecemos uma parceria com a Decathlon para que eles nos 

apoiem com material e brindes para o evento do Lions Kids e 

Lions 2019.  

ii. A parceria também visa nos apoiarem com material de treino. 

 

d.  Lions 2019 

i. Iniciamos as tratativas para realizamos a 27ª Edição do Lions 

Rugby 7s, o maior e mais tradicional torneio de rugby 7s do 

Brasil. 

 

 

 

 


