Ata da 6ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby
Data:

Horário de início:

07 de outubro de 2019

20:00

Local:

Horário de término:

PLACE2WORK

22:15

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

Álvaro Amaral
Antonio Carlos Carneiro
Daniel Baldan
Fabio Galdieri
Gabriel Baines
Juan Javier Bordaberry
Martin Lanusse
Murilo Perez

TÓPICOS ABORDADOS:
1.

FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS
a. Foi apresentado o Fluxo de Caixa para os próximos meses
b. Continuamos na mesma situação de caixa positivo somente até janeiro de 2020
c. 2º assunto da pauta da reunião foi definir maneiras de conseguirmos gerar mais
recursos.

2.

FORMAS DE GERARMOS MAIS RECURSOS
a.

Foram apresentadas diversas formas de incrementar os recursos financeiros no
curto prazo mas para não misturarmos muitos formatos de captação ao mesmo
tempo, foi decidido mantermos até o final do ano o foco no programa SPAC 4
EVER, e no próximo ano iniciarmos outros tipos de captação, como por
exemplo Crowd Funding. Portanto, é muito importante que todos SPACianos
ajudem a divulgar e a convidar novas pessoas para aderirem ao programa.

b. Aprovamos verba para produzir novos produtos para venda na Lojinha.
c. Conversas com o SPAC Clube estão avançadas sobre outras formas de
exploração e receita e esperamos poder comunicar em breve.

3

TEMAS GERAIS
a. Lions Rugby 7s 2019: decidimos firmar uma parceria com a empresa House Of
Rugby (HOR) para a edição deste ano do Lions.

i.

A expectativa é melhorar a qualidade do evento e atrairmos mais e
novos parceiros e patrocinadores, pois a HOR é uma empresa
especializada em eventos esportivos (fizeram o lançamento da Liga Sul
Americana no SPAC).

ii.

Neste 1º ano talvez as mudanças ainda não sejam tão perceptíveis pois o
acordo foi firmado muito próximo do evento, mas para o ano que vem a
expectativa é de muitas novidades e de se começar a trabalhar desde o
início do ano (historicamente conseguíamos iniciar a organização
somente em setembro).

b. Lions Kids 2019: Estamos buscando uma aproximação com a comunidade
britânica e dessa forma tentaremos organizar o Remembrance Day em conjunto
com eles. Esta é uma data (11/11) na qual a comunidade britânica em todos os
países lembra e homenageia os soldados que lutaram e morreram na 1ª Guerra
Mundial pela paz e pela liberdade.
c.

Concordamos em apoiar o evento de Dia das Crianças que o segurança do
Clube, o Rubens, organiza na sua comunidade e pediu colaboração do rugby. Foi
definido que apoiaríamos o evento pedindo doação de brinquedos, comida e
dinheiro para os associados do rugby.

d. Devido a quantidade de associados atual, estamos avaliando se o jantar de final
de ano será possível de ser realizado no clube ou será necessário realizar em
outro lugar.
e. Demos entrada no projeto de Lei de Incentivo Estadual via ICMS. O mesmo
deve ser aprovado no ano que vem com período de captação entre abril e julho.
f. Assembléia Aberta da CBRu (13/10): Fábio Galdieri (Bolinha) esteve presente
no evento no qual o novo CEO, Jean Luc se apresentou e em seguida Rodolpho
Ambrósio apresentou a evolução do seu trabalho frente a seleção desde 2015 e
como devemos fazer para que se seleção deveria fazer para se consolidar na
posição que chegou e alcançar a Copa do Mundo de Rugby.
i. O ponto principal discutido é o investimento contínuo na base de
atletas. O debate aconteceu entre os clubes presentes (SPAC, PAC,
Jacareí, Desterro, Poli). Como resumo fica a expectativa que temos
que fazer um trabalho conjunto com clubes e CBRu unidos para que o
futuro do rugby realmente aconteça de forma sustentável. Na minha
opinião foi muito bom poder conversar abertamente com todos os
clubes e CBRu e espero que isso se repita mais vezes.

