
Ata da  9ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby 

Data: Horário de início: 

17 de fevereiro de 2020 20:00 

Local: Horário de término: 

TOTS & TEENS 22:15 

 

  
PRESENTES:  

 

1. Paula Ishibashi 

2. Gabriel Baines 

3. Fábio Galdieri 

4. Gabriela Fernanda Alves Borba 

5. Antônio Carlos Carneiro 

6. Daniel Baldan 

7. Duncan Randall 

 

1. FLUXO DE CAIXA 

a. Foi apresentado o fluxo de caixa com valores reais já considerando: 

i. Rematrículas realizadas até o momento (17.02.2020) 

ii. Dessa forma é estimado que o caixa se torne negativo em junho e 

chegarmos em 2021 com R$ 61.600 negativos 

iii. Porém ainda faltam 34 kids, 5 juvenis e 12 adultos para fazerem 

rematrícula, quando isso ocorrer a estimativa de esgotamento do caixa 

atrasa um mês e o ano termina com R$ 44.500 negativo 

iv. Para contornarmos esta situação pedimos que:  

                           1. Os associados que ainda não se rematricularam para que o façam 

                           2. Pessoas que possuem contatos em empresas que possam vir a ser                 

patrocinadores, por favor entrem em contato conosco para apresentarmos uma proposta 

  

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 2019/BALANÇO/AUDITORIA/AGO 

a. Estamos elaborando o DRE/ Balanço de 2019 com uma empresa de 

contabilidade parceira da Associação e agora estamos buscando uma 

auditoria para avaliar o DRE e o Balanço e o mesmo ser apresentado na 

Assembleia Geral Ordinária no dia 29/04/2020 

 

3. CONDUTA/VALORES SPAC RUGBY 

a. Como SPAC, temos uma responsabilidade muito grande com nossa história, 

conosco mesmos e em sermos referência dos valores do rugby no Brasil, por 



este motivo faremos uma campanha e divulgação interna dos valores do 

rugby e do SPAC Rugby para preservar os mesmos entre os atuais 

associados, informar aos novos que chegam e criar um procedimento via 

Comissão de Ética para acontecimentos que infrinjam os valores,  visando 

sempre preservar este diferencial do nosso esporte 

b. Faremos uma reunião com todos os pais de todas as categorias Kids, Infantil 

e Juvenil no dia 07/03/2020 para integração de todos e já passarmos o tema 

dos valores do rugby, o que podem esperar do SPAC Rugby e o que 

esperamos dos pais e atletas 

c. Neste dia faremos um lanche comunitário. A data, horário e local serão 

comunicados em breve 

 

4. MEMBRO SPAC VETS NO CONSELHO 

a. Ricardo Fonseca deixou de fazer parte do Conselho da Associação por 

motivos pessoais. Dessa forma uma vaga esta aberta para representar esta 

categoria. Proporemos uma eleição entre os veteranos para escolher um novo 

representante. Os candidatos precisam ter ciência que há trabalho a fazer, 

portanto os candidatos precisam ser pró-ativos e ter disponibilidade para 

participar das reuniões que acontecem 1 vez por mês às segundas feiras no 

horário noturno 

 

5. TEMAS GERAIS 

a. Mathias Wergener será o novo Manager/Coordenador de todas as categorias. Ele 

criará um job description de responsabilidades para em breve convidarmos 

voluntários a assumir este papel fundamental na organização de todas as 

categorias  

b. Projeto de Lei de Incentivo Federal: O projeto já foi readequado, porém ainda 

não reenviado para Brasília, pois a Secretaria do Esporte ainda não definiu o 

novo formato para reenvio, se eletrônico ou impresso 

c. Projeto ICMS: já houve uma reunião de aprovação no dia 28/02/2020, mas ainda 

não recebemos um parecer se nosso projeto foi aprovado, o mesmo deve sair nos 

próximos dias 

d. Foi contratado o inglês David Griffiths como novo treinador da equipe adulta 

masculina. Ele já treinou diversas equipes de rugby em escolas, universidades e 

clubes na Inglaterra e País de Gales. Foi coordenador do programa de formação 



de técnicos do Wasps e veio para o Brasil através do programa Try Rugby da 

Premiership 

e. Lions 2020: após avaliação da edição do ano passado, foi decido manter a 

parceria com a House of Rugby para a edição 2020 

f. Parrillada 07/03: a data foi alterada para o dia 28/03, será um dia no qual 

teremos jogos no clube de todas as categorias contra o Pasteur 

g. Novos Colaboradores: o atleta do Adulto Masculino Carlos Eduardo da Costa 

(Cadu) é o novo responsável pelas Mídias Sociais e confecção de artes 

juntamente com a Paulinha Ishibashi. A atleta e capitã do Adulto Feminino 

Gabriela Borba foi escolhida como Assistente Administrativa após seleção com 

outros 5 candidatos à vaga 

h. SPAC All Sports Day:  o evento realizado no SPAC Town no dia 01/02, contou 

com a participação de cerca de 30 crianças de 5 a 15 anos e alguns adultos, 

possivelmente algumas das crianças venham treinar após a ação que foi 

comandada pelo Eduardo Paulino, que trabalha no projeto SPAC IN SCHOOLS 

e contou com a ajuda das atletas do Adulto Feminino 

 

 

 

 

 

 

 

 


