Ata da 10ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby
Data:

Horário de início:

25 de março de 2020

20:00

Local:

Horário de término:

Via Hangouts Meet

23:05

PRESENTES:
1. Álvaro Amaral Neto
2. André Luiz
3. Daniel Baldan
4. Duncan Randall
5. Fábio Galdieri
6. Gabriela Fernanda Alves Borba
7. Gabriel Baines
8. Leandro Gevaerd
9. Martin Lanusse
10. Paula Ishibashi

Um dos principais objetivos da reunião foi nos planejar e pensar como agir neste
momento de quarentena.
A principal decisão da reunião foi de mantermos nossas atividades no formato on-line
para todos os associados continuarem ativos. Com relação ao nosso fluxo de caixa,
antes da quarentena, nosso objetivo era de buscar patrocínios e recursos para lei de
incentivo do ICMS nos meses de março e abril para conseguirmos fechar nossas contas
até o final do ano, o qual precisávamos de no mínimo R$ 80.000, contando com os
recursos que entrariam do projeto da Lei de Incentivo Federal já aprovado. Porém agora
sem a possibilidade buscar patrocínios e visando manter o máximo de tempo possível
nossas atividades de treino e administrativas ativas, cortamos todas as despesas que
poderíamos ter e estamos negociando o valor de locação do campo junto ao clube e tudo
será sempre reavaliado mês a mês. Nossa prioridade é manter o staff técnico que
continua trabalhando, elaborando e dando treinos, e o staff administrativo, que continua
trabalhando nos projetos de Lei de Incentivo, organizando documentos e planejamentos,
etc.
Contamos com todos os associados para manter seus pagamentos em dia para
continuarmos operando, porém sabemos que todos estamos passando por uma situação
totalmente atípica, dessa forma os associados que estiverem com dificuldades, nos
procurem para conversar.
Nosso projeto de Lei de Incentivo está tramitando na Secretaria Especial do Esporte em
Brasília. Já enviamos a readequação do projeto com o ajuste de valor captado no ano
passado, porém agora nos pediram outros documentos que estamos providenciando, e

devido ao COVID-19, todo o processo está mais lento. Dessa forma nosso objetivo de
iniciar usar os recursos em junho de 2020 vai ser adiado e não temos uma previsão de
uma nova data.
Nosso outro projeto aprovado, o de ICMS, está totalmente parado, e devido ao cenário
atual não temos perspectivas de quando poderemos iniciar busca por patrocínio.
É isso, muito obrigado pela colaboração e compreensão de todos pelo momento que
estamos vivendo, vamos buscar tirar de tudo isso, o máximo de lições e aprendizados
para a vida.
Contem conosco para o que pudermos ajudar.
Segue abaixo a ata da reunião.
TÓPICOS ABORDADOS:
1. FLUXO DE CAIXA
Foi apresentado o fluxo de caixa e os comparativos abaixo entre os meses de
fevereiro e março:
a. Quantidade de Associados Cadastrados: Fevereiro: 155 => Março: 174
b. Quantidade de membros SPAC4EVER: Fevereiro: 34 => Março: 37
c. Padrinhos do Programa Adote 1 Juvenil: Fevereiro: 9 => Março: 9
1. Dificuldades nos próximos meses devido ao COVID-19
a. Queda na arrecadação de Mensalidades e S4E
b. Não teremos incrementos de novos atletas e consequentemente
mensalidades
c. Buscar patrocínios
2.

PROPOSTAS EMERGENCIAIS
a. Não pagar inscrições de campeonatos e outras despesas não essenciais
b. Negociar locação do campo com o clube
c. Manter pagamento de salário de todos o staff – avaliando mês a mês até
quando isso será possível

3. AÇÕES PARA AUXILIAR OS ASSOCIADOS
a. Valorizar e divulgar os negócios dos associados
i.
Usar redes sociais como ferramenta de divulgação
b. Levantar se temos pessoas/ famílias com dificuldades financeiras
i.
Deixar aberto um canal de comunicação
c. Divulgar nossos parceiros para ajudá-los e apoiá-los
4. IDEIAS DE ATIVIDADES ON LINE
a. Treinadores estão ativos com treinos on-line
i.
Manter atletas ativos e integrados
b. Novas propostas

i.
ii.

Aulas alternativas on-line como, aulas de inglês, informática e
danças, culinária
Buscar voluntários interessados em ministrar essas atividades

5. EX ATLETAS QUE DECIDIREM VOLTAR AO CLUBE
a. Ex-atletas que por acaso decidam voltar a jogar pelo SPAC deverão estar
de acordo com os pontos abaixo definidos pelo Conselho:
i.
Teve dívidas com associação? Se sim, buscou resolvê-las
imediatamente após sair?
ii. Teve dívidas com alguém da comunidade SPACiana? Se sim,
buscou resolvê-las imediatamente antes de sair?
iii. Comunicou ao SPAC ou treinador que pretendia sair? Deu
motivos e eles são plausíveis?
iv.
Tinha comprometimento e ética enquanto esteve no SPAC? Fazia
algo mais do que o mínimo?
v.
Parecer final do Conselho
6. OUTROS
a. Captação de recursos via patrocínio ou para Lei de Incentivo, estão
suspensos devido ao COVID-19
b. Managers para as categorias: está sendo elaborado um “manual” das
atividades que os managers exercerão para posteriormente buscarmos
voluntários
c. Projeto Lei de Incentivo Federal:
i. Foi enviado para a Secretaria Especial do Esporte do Governo
Federal a readequação do projeto adaptado para o valor arrecada
no final do ano passado, porém agora a Secretária pediu mais
alguns documentos que estamos providenciando, mas devido à
COVID-19 todo o processo está mais lento. Tínhamos a previsão
de iniciar usar os recursos à partir de junho de 2020, mas agora
não temos mais uma data certa.
d. Projeto Lei de Incentivo Estadual de ICMS
i. O projeto foi aprovado, mas todo o processo agora está
parado
ii. No cenário atual será difícil captar recursos
e. Lions Rugby Sevens 2020
i.
Após avaliação da edição 2019, foi decidido manter a parceria
com a House of Rugby para organizar o Lions 2020. A meta era
iniciar a organização do evento e negociações de patrocínios e
apoios desde já, mas devido ao COVID-19, tudo está parado
7. DATA PRÓXIMA REUNIÃO
a. 27.04.2020

