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Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de novembro de 

2021 

 

 

Data e Horário: Ao 08 dia do mês de novembro de 2021, às 18:30 horas (1ª convocação) 

e 18:45 horas (2ª convocação).  

Local: Realizada via vídeo conferência através da plataforma Zoom, conforme facultado 

no artigo 14, parágrafo 3º de seu Regimento Interno. 

Convocação: havida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Martín Jaco, nos 

termos do Anexo I à presente.  

Mesa: Martín Jaco- Presidente da Mesa; Rafael Libertuci - Secretário da Mesa.  

Presença: Mariana Miné, Diretora Executiva da CBRu, os membros do Conselho de 

Administração que são identificados no Anexo II à presente, por convocação do 

Presidente do Conselho de Administração, Sr. Martín Jaco.  

 

Ordem do Dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca das seguintes matérias: (i) 

Orçamento 2021: atualização; (ii) Atualização Plano Estratégico 2022; (iii) Projeções 

preliminares de receitas 2022; (iv) Captação de recursos - atualização; (v) Atualização 

Yaras; e (vi) Atualizações Tupis. 

 

Pauta para Discussão e Informação: 

  

(i) Orçamento 2021: atualização: A Diretora Executiva (“CEO”) da CBRu - 

Mariana Miné apresentou o orçamento para os membros presentes. Foi 

informado que entre a última reunião do Conselho de Administração e o dia 

presente, a CBRu conseguiu incorporar às receitas da entidade um valor 

significativo decorrente de movimentações relevantes no mês de setembro, 

destacando-se o incremento de contrato da CVC, ganhos cambiais e novos 

reembolsos de despesas, o apoio do COB e movimentações com efeito nulo. 

Também foi apresentado o fluxo de caixa e a movimentação orçamentária 

relevantes até a presente data. Com aumentos em receita e savings foi possível 

apresentar um cenário melhor em comparação ao divulgado na última reunião. 

 

(ii) Atualização Plano Estratégico 2022: A CEO informou acerca de algumas 

mudanças no planejamento estratégico da área de Desenvolvimento que 

objetiva aumentar a quantidade de jogadores em idade escolar, bem como 

formar base sólida de multiplicadores atuantes na área de educação. Também 

foi informado que a Arbitragem terá um planejamento estratégico próprio, 

incluindo em seu escopo programa de alto rendimento estruturado, um 

programa de capacitação, formação e desenvolvimento de árbitros e 

avaliadores e treinadores de árbitros, bem como um programa de captação de 

árbitros.  A CEO informou ainda que pela primeira vez o calendário de 

desenvolvimento e alto rendimento está sendo divulgado com tanta 

antecedência. Após questionamento da Julie Cransac acerca da melhor forma 

de aproximar as Federações, Martin Jaco sugeriu que após planejamento dos 

Comitês fosse realizado uma reunião com as Federações antes de ser 

apresentado no Conselho de Administração.  

 

(iii) Projeções preliminares de receitas 2022: A CEO apresentou as projeções de 

receitas para o ano de 2022, informando que o valor de receitas confirmado 

do World Rugby e verba livre são inferiores aos das receitas efetivamente 



recebidas e projetadas para este ano. As receitas oriundas da Lei Agnelo Piva 

terão baixo crescimento, tendo uma variação abaixo da inflação. 

 

 

(iv) Captação de recursos - atualização: Foram apresentados o pipeline comercial 

e o índice de resultados da estratégia de captação. Também foi informado 

acerca do elevado crescimento dos valores dos Projetos de Lei de Incentivo 

do Esporte, bem como da necessidade de criação de projetos. 

 

(v) Atualização Yaras: A CEO apresentou o calendário das Yaras informando 

sobre a rodada do Sul Americano de Sevens a ocorrer no Uruguai em 

novembro, sendo este um evento classificatório para o Mundial de Sevens 

Feminino que ocorrerá em Cape Town em 2022. Também informou sobre a 

rodada dupla do WSWS que ocorrerá em Dubai no mês de dezembro.  

 

(vi) Atualização Tupis: A CEO comunicou que os Tupis estão passando por um 

processo de mudança de cultura, também sendo realizadas mudanças nas 

estratégias de jogo. Também foi informado que foram observadas melhorias 

nas performances dos Tupis no segundo tempo das partidas, apesar de ser 

identificado que o número de penais ainda permanece alto. Por fim, a CEO 

apresentou o calendário dos Tupis, ocorrendo um torneio da Janela WR na 

África do Sul em novembro, bem como o Sul Americano de Sevens que 

ocorrerá na Costa Rica no final de novembro, sendo este um evento 

classificatório para o Mundial de Sevens Masculino que ocorrerá em Cape 

Town em 2022.   

 

Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo 

tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi a Ata lida, achada 

conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em 3 (três) vias de igual forma e 

teor, para um só efeito.  

 

 

 São Paulo, 08 de novembro de 2021. 

 

 

 

Martín Jaco 

Presidente  

 

 

 

 

Rafael Libertuci 

Secretário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião 

de 08 de novembro de 2021: 

 

  

 

 

 (PRESENTE) 

_________________________________ 

Martin Andrés Jaco 

Membro Independente 

 

 (PRESENTE) 

_________________________________ 

Julie Marielle Yvonne Cransac 

Membro do Conselho de Administração 

– Base 

 

 

 (AUSENTE) 

_________________________________ 

Alexandre Chioffetti 

Membro Independente 

 

(AUSENTE)  

_________________________________ 

Fabian Daniel Maggiori 

Membro do Conselho de Administração 

– Base 

 

 

 

 (PRESENTE) 

_________________________________ 

Fernando Mirandez 

Membro Independente 

 

(PRESENTE) 

_________________________________ 

Juarez Lorena Villela Filho 

Membro do Conselho de Administração 

– Base 

 

 

 (AUSENTE) 

_________________________________ 

Vivianne Valente 

Membro Independente 

 

(PRESENTE) 

_________________________________ 

Natasha D`Andrea Monica Olsen 

Membro do Conselho de Administração 

– Representante dos Árbitros 

 

 

 (PRESENTE) 

_________________________________ 

Alcino Pisani Amato 

Membro do Conselho de Administração 

– Representantes dos Atletas 

 

 (PRESENTE) 

_________________________________ 

Marjorie Yuri Enya 

Membro do Conselho de Administração 

– Representante dos Atletas 

 

 

(PRESENTE) 

_________________________________ 

Ricardo Marangoni Filho 

Membro do Conselho de Administração 

– Base 

  (PRESENTE) 

_________________________________ 

Paula Korsakas 

Membro Independente  

 

 

 

 (PRESENTE)                                                        

_________________________________ 

Fabiano Gelatti Ferrari 

Membro do Conselho de Administração 

– Base 

 



 

 

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 08 de novembro de 2021: 

 

 

 

 (PRESENTE) 

_________________________________ 

Mariana Miné 

CEO 

 

(PRESENTE) 

_________________________________ 

Rafael Libertuci 

Staff 

 

 

 (PRESENTE) 

_________________________________ 

Gustavo Almeida 

Staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência 

Zoom na reunião de 08 de novembro de 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


