
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY 
CNPJ nº 50.380.658/0001-44 

Pessoa Jurídica de Direito Privado 
 
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de março de 2021 
 
Data e Horário: Ao 22 dia do mês de março 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; Mariana Cechini - Secretária 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 da seguinte matéria:  
Deliberações, Discussão e Informação 
  

(i) Formação final dos Comitês de Alto Rendimento, Desenvolvimento, 
Gestão&Finanças e Captação&Marketing: o Presidente do Conselho de 
Administração, Martin Jaco, apresentou aos membros presentes a deliberação 
acerca da composição dos Comitês permanentes da CBRu pela Comissão de 
Nomeação, deliberação concluída em 13 de março de 2021, sendo certo a 
concordância por unanimidade de todos os nomes indicados. 
 

(ii) Confirmação da nomeação de Natasha Olsen para ocupar a cadeira no 
Conselho da Sudamerica Rugby: Os membros do Conselho, por unanimidade, 
aprovaram o nome de Natasha Olsem para ocupar a cadeira do Conselho da 
Sudamerica Rugby;  
 

(iii) COVID19: atualização da situação com relação a equipes da CBRu, 
protocolos e SLAR: A Diretora Executiva, Mariana Miné, explanou ao 
Conselho sobre alguns casos de atletas testados positivos para a COVID-19 
antes da viagem para a SLAR. Foi reiterado que desde o mês de agosto de 
2020 a CBRu vem operando com os protocolos rígidos, sendo que até o dia 
05 de março de 2021 não ocorreu nenhum caso de contaminação interna. 
Diante disso, a crise foi conduzida pela gestão e o Alto Rendimento garantindo 
a diminuição e controle dos casos; 
 

(iv) COB: novo auxílio financeiro para as Confederações: O presidente do CA, 
Martin Jaco, apresentou aos membros presentes novos recursos para suporte 
às Confederações em decorrência da pandemia do Covid-19, que afetado e 
impactado fortemente todas as entidades esportivas. O novo auxílio financeiro 
do COB para a CBRu será no valor de R$ 100.000,00;  
 

(v) Orçamento 2021: atualização: o Conselho foi informado sobre a efetivação do 
realizado, do qual dá-se a partir do encerramento contábil, garantindo a 
efetivação a partir do encerramento de 2020, que ocorrerá após a Assembleia 
Geral Ordinária de aprovação de contas. Dessa maneira, a Diretora Executiva, 
Mariana Miné apresentou uma atualização das receitas 2021 realizadas, 
despesas e fluxo de caixa realizado até o mês de janeiro/21 e os dispêndios de 
exercícios anteriores em comparação ao orçamento aprovado para 2021. 



 
 

(vi) Convocação da AGO para o próximo dia 24/04/2021: Miné informa aos 
membros presentes sobre a Convocação da AGO de aprovação de contas. 
Apresentou, ainda, o calendário de próximos passos até a realização da 
Assembleia.  
 

(vii) Identidade visual das Yaras: A Diretora Executiva, Miné, compartilhou com 
os membros uma nova identidade visual da seleção feminina com a intenção 
de garantir uma nova imagem que enalteça as Yaras..  
 
 

(viii) E-Commerce Brasil Rugby: E-Commerce Brasil Rugby: Mariana Miné 
apresentou ao conselho o objetivo do E-commerce da CBRu, que é construir 
e reforçar o Rugby Lifestyle, com produtos licenciados e camisas da seleção, 
para promover o esporte em território nacional, atender as demandas dos fãs 
e gerar demanda para ações de produtos do Rugby com parceiros e 
patrocinadores da CBRu. 
 

Outros assuntos de interesse: Ao final da reunião, os membros do Conselho de 
Administração nada mais propuseram às discussões da Reunião, identificando todos os 
pontos tratados na convocação devidamente discutidos e alinhados. 

 
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, 22 de março de 2021. 
 
 
 
 

Martín Jaco 
Presidente  

 
 
 
 
 

Mariana Cechini 
Secretária  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência 
Zoom na reunião de 22 de março de 2021: 

 

 
 (PRESENTE) 
_________________________________ 
Martin Andrés Jaco 
Membro Independente 

 
 (PRESENTE) 
_________________________________
Julie Marielle Yvonne Cransac 
Membro do Conselho de 
Administração - Base 

 
 
 (PRESENTE) 
_________________________________ 
Alexandre Chioffetti 
Membro Independente 

 
(PRESENTE)  
_________________________________
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 

 
 (PRESENTE) 
_________________________________ 
Vivianne Valente 
Membro Independente 

 
(PRESENTE) 
_________________________________
Natasha D`Andrea Monica Olsen 
Membro do Conselho de 
Administração – Representante dos 
Árbitros 

 (AUSENTE) 
_________________________________ 
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 –  Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de 
videoconferência Zoom na reunião de 22 de março de 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 


