Ata da 7ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby
Data:

Horário de início:

18 de novembro de 2019

20:00

Local:

Horário de término:

TOTS & TEENS

22:00

PRESENTES:
1. Álvaro Amaral
2. André Luis Nascimento
3. Antonio Carlos Carneiro
4. Duncan Randall
5. Fábio Galdieri
6. Gabriel Baines
7. Juan Javier Bordaberry
8. João Nogueira
9. Martin Lanusse
10. Murilo Perez
11. Paula Ishibashi

TÓPICOS ABORDADOS:
1.

Status Financeiro
a.

Foi apresentado o status atual no qual somando-se o resultado do evento do
Lions Kids e já prevendo a entrada de recursos do Lions, o caixa deve ficar
positivo até Maio de 2020. Os associados que tiverem interesse em ver o
fluxo detalhado basta entrar em contato.
SPAC 4 EVER – S4E

2.
a.

Foi discutido como ampliarmos a quantidade de membros do SPAC 4 EVER
e a decisão foi criarmos uma campanha interna para todos Associados
ajudarem na captação de mais pessoas para aderir ao programa

b.

Atualmente contamos com 33 pessoas no programa, nossa meta é chegar a 50
até o final do ano.

3.

Valores SPAC Rugby
a.

Foi decido criar um grupo SPAC FAMILY AVISOS somente para avisos
para toda a comunidade SPAC Rugby

b.

Apenas os Diretores poderão adicionar pessoas e fazer posts

c.

Quem quiser postar alguma informação e não for administrativo encaminhará
ao Fábio Galdieri

d.

A Diretoria tem uma preocupação muito grande em manter os valores do
Rugby e do SPAC Rugby vivos e presentes, por isso iniciaremos a divulgálos com frequência para que estes valores sejam sempre lembrados. Serão em
mídias digitais e não em mídia impressa.

4.

Lei de Incentivo ao Esporte - LIE
a.

Temos até o dia 30/12/2019 para conseguirmos captar pelo menos R$
120.000 para iniciar nosso projeto de Lei de Incentivo no próximo ano, até o
momento temos R$ 44.000 captados.

b.

Para isso além da colaboração dos Associados buscando empresas ou
pessoas que possam direcionar um percentual dos seus impostos devidos
para nosso projeto, solicitaremos apoio ao clube para fazer uma divulgação
interna entre os sócios.

c.

Uma outra ação é mapear contadores os quais os associados tenham contato
para captarmos Pessoas Jurídicas e Físicas.

5.

Planejamento Estratégico
a.

Já foi realizada uma primeira reunião para iniciarmos o Planejamento
Estratégico relativo à área de Gestão, o objetivo é termos o mesmo pronto
em janeiro de 2020

b.

As outras áreas (Marca, Área Técnica, Eventos, Captação & Retenção) serão
trabalhadas na sequencia

6.

Criação de Departamento Médico
a.

Foi identificada a necessidade de criamos um departamento médico para
orientar atletas e minimizar lesões

b.

De preferência buscaremos alguém da própria Associação ou um ex atleta
para ser o responsável

c.

Faremos um levantamento de seguro médico dos atletas para avaliarmos a
necessidade de fazermos seguro coletivo

d.

Estamos avaliando parcerias com instituições para poder atender os atletas
que não possuem nenhum seguro médico

e.

Para ajudar no dia a dia das comissões técnicas deveremos criar o papel do
manager em cada uma das categorias

7.

LIONS 2019
a.

Foi apresentado o formato do acordo com a House of Rugby, os quais darão
suporte na busca de patrocínios, estrutura no dia do evento e comunicação

8.

LIONS KIDS
a.

Foi apresentado o relatório do torneio que segue em anexo

