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 11 de Novembro de
2019
Data e Horário: Aos 11 dias do mês de novembro de 2019, às 18:00 horas (1ª
convocação) e 18:30 horas (2ª convocação).
Local: Realizada na JAB - Faria Lima, 2055 - 16 andar, São Paulo, SP, Brasil
Convocação: havida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo
Mufarej, nos termos do Anexo I à presente.
Mesa: Eduardo Mufarej- Presidente da Mesa; Jean-Luc Jadoul - Secretário da Mesa.
Presença: os membros do Conselho de Administração que são identificados no Anexo II
à presente, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo
Mufarej, além de outras pessoas convidadas especialmente para a reunião, Anexo III.
Ordem do Dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca das seguintes matérias:
Pauta Decisória: (a) Cash Flow - Status; (b) Projeto Barbarians; (c) Contas a pagar e a
receber Nov - Mar; (d) Alto Rendimento 2020 – Simulações de custos; (e) Auditoria.
Pauta Informativa: (i) Arbitragem; (ii) Retificação da Ata.
Deliberações:
1) Pauta Decisória:
a) Cash Flow - Status: O Superintendente Executivo, Jean-Luc Jadoul, teceu
breves comentários a respeito do Cash Flow entre os meses de janeiro a
outubro deste ano e, informou ao conselho, que haverá moderação nos gastos.
b) Projeto Barbarians: o Superintendente Executivo, Jean-Luc Jadoul,
apresentou a receita estimada considerando as vendas dos Barbarians e
direitos de transmissão. Ato contínuo Jean-Luc Jadoul alerta os membros
presentes sobre abertura de grandes linhas de despesas.
c) Contas a pagar e a receber Nov – Mar: O Superintendente Executivo, JeanLuc Jadoul, apresentou - aos membros presentes do Conselho - todas as contas
que devem ser pagas do meses de novembro a março de 2020. Foi deliberado
entre os membros algumas ações em consequência aos impactos financeiros.
d) Alto Rendimento 2020 – Simulações de custos: O Superintendente Executivo,
Jean-Luc Jadoul, expôs simulações com o Alto rendimento visando uma
redução de despesas em verba livre.

e) Auditoria: Foi tema de pauta desta reunião a deliberação de contratação de
uma auditoria, não tendo imperativo de escolha entre as “big four”.

2) Pauta Informativa:

(i)

Arbitragem: Mariana Wyse, membro do Conselho de Administração,
apresentou aos membros presentes os objetivos da arbitragem quanto
estruturação, aperfeiçoamento do nível, Captação/Capacitação de novos
árbitros e Engajamento. Ato contínuo foi desenvolvido alguns indicadores
para avaliar até qual ponto e como se adquiriu tais objetivos. Com a palavra,
Eduardo Mufarej, informou que a Entidade está em um processo de
reconstrução orçamentaria à luz do que foi apresentado.

(ii)

Retificação da Ata: O membro Fabian Maggiore, em análise a publicação da
última Ata da reunião deste Conselho de Administração, ocorrida no dia 14 de
outubro de 2019, solicitou alteração do item (i) da Pauta Informativa - em que
consta: “O membro do Conselho de Administração, Fabian Maggiori,
solicitou uma reunião do Comitê de Desenvolvimento para discutir o Projeto
2020+”- para a seguinte retificação: “O Comitê de Desenvolvimento não
recebeu o projeto 2020+ para discussão. Diante disso, ainda não houve
aprovação por este Comitê.”

Outros assuntos de interesse: 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, 11 de Novembro de 2019.

________________________________
Eduardo Mufarej
Presidente da Mesa

_______________________________
Jean-Luc Jadoul
Secretário

