
Ata da  12ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby 

Data: Horário de início: 

01 de junho de 2020 20:30 

Local: Horário de término: 

Via GoogleMeets 23:05 

 

  
PRESENTES:  

 

1. Álvaro Amaral Neto  

2. André Luiz Nascimento 

3. Antônio Carlos Carneiro  

4. Daniel Baldan 

5. Fábio Galdieri 

6. Gabriel Baines 

7. Gabriela Fernanda Alves Borba 

8. João Nogueira 

9. Leandro Gevaerd 

10. Martin Lanusse 

11. Paula Ishibashi 

 

SPACs, 

 

No dia 01 de junho de 2020 realizamos a 12ª Reunião do Conselho. Dentre os temas 

apresentados o de maior importância foi o fluxo de caixa e como procederemos nos 

próximos meses e como vai ser a retomada. Entre os meses de fevereiro e maio, nossa 

taxa de inadimplência foi de cerca de 7.09%. Foi consenso do Conselho que devemos 

por hora continuar com a atividades on-line físicas, de integração e valorização da nossa 

história. Porém a cada 15 dias faremos uma reunião para avaliar as determinações das 

autoridades com relação a quarentena e a volta de atividades esportivas para decidir 

qual o próximo passo. Há uma expectativa de volta das atividades esportes a partir de 

agosto e teríamos somente os campeonatos estaduais, mas nada é certo. A única coisa já 

confirmada é que o Super 12, o Campeonato Brasileiro Adulto de Rugby XV, será 

adiado para 2021. Por este motivo, assim que possível solicitaremos a execução do 

nosso projeto de LIE para também ser executado em 2021. Só voltaremos às atividades 

normais quando for seguro para todos nossos associados.  

 

 

TÓPICOS ABORDADOS: 

1. FLUXO DE CAIXA  

a. Inadimplência: entre os meses de fevereiro e maio o percentual foi de 7,09% 

e um montante de R$ 4.885,35, mas subiu entre 8,42% entre abril e maio 

 

2. AÇÕES FUTURAS  

a. Devido ao cenário atual de indefinições foi consenso entre todos que não há 

como fazer um planejamento das ações futuras 



 

 

 

b. A cada 15 dias faremos uma avalição das determinações governamentais 

para decidir quais decisões serão tomadas  

c. No momento manteremos as atividades on-line, planejamentos e atividades 

administrativas 

 

3. AÇÕES DA LOJINHA 

a. Foi decidido que começaremos a vender os produtos da Lojinha para o 

público externo para assim ampliarmos as vendas  

 

4. AÇÕES REALIZDAS NA QUARENTENA  

a. Leandro Gevaerd apresentou todas as ações realizadas até o momento na 

quarentena incluindo treinos, reuniões com staff e atividades de integração e 

valorização da história do clube 

b. Também foi apresentado o planejamento do departamento técnico para a 

período de transição da quarentena e a volta aos treinos 

 

5. DEPARTAMENTO SAÚDE E BEM ESTAR 

a. Leandro Gevaerd apresentou o projeto de Saúde e Bem Estar  

b. O projeto tem o objetivo de estruturar e implementar um departamento 

com as áreas que contribuam para a saúde e bem estar dos jogadores do 

SPAC Rugby 

c. As áreas serão Nutrição, Fisioterapia, Assistência Social, Fisioterapia e 

Psicologia. Em breve apresentaremos o projeto em detalhe para todos 

 

6. TEMAS GERAIS  

a. Comunicação nas redes sociais 

i. Mariana Ramalho e Paula Ishibashi criaram um cronograma de 

postagens com temas como: #ficaadica. #fazpartenanossahistória 

#SPAC4ever 

ii. Foi criada uma campanha para ajudar na divulgação das pequenas 

empresas dos associados com o #apoieopequeno 

iii. Passamos a usar o IGTV para postarmos vídeos mais longos  

b. Projeto de Lei de Incentivo Federal 

i. O documento que estava pendente para enviar para a Secretaria 

Especial do Esporte foi emitido e será enviado para Brasília 

ii. Foi decidido que adiaremos a execução do projeto de Lei de 

Incentivo para 2021, assim poderemos utilizar de forma integral 

todos os recursos.   

c. Registro da marca Lions Rugby 7s      

a. A marca do evento foi registrada no INPI  

d. Fundo Corona 

i. No mês de maio ajudamos 5 famílias com o Fundo Corona, que 

é uma arrecadação entre associados e veteranos do SPAC para 



 

 

 

ajudar famílias da nossa comunidade que possam estar passando 

por dificuldades neste momento de quarentena 

ii. Se alguém tiver interesse em contribuir entre em contato com o 

Bolinha 


