
Ata da 8ª Reunião de Conselho – SPAC Rugby 

Data: Horário de início: 

20 de janeiro de 2020 20:00 

Local: Horário de término: 

LOUIE, LOUIE 22:15 

 

  
PRESENTES:  
 

1. André Luis Nascimento 

2. Antonio Carlos Carneiro 

3. Daniel Baldan 

4. Duncan Randall 

5. Fábio Galdieri 

6. João Nogueira 

7. Murilo Perez 

8. Paula Ishibashi 

9. Pedro Rosa  

 

 

Estamos todos muito motivados pela captação do nosso projeto de Lei de Incentivo ao 

Esporte que conseguiremos utilizar pela 1ª vez. No passado já aprovamos outros 3 

projetos mas nunca tínhamos conseguido captar. Este é o primeiro de muitos que virão. 

 

Este ano teremos muitas competições em todas as categorias, nossa base está cada vez 

mais forte, nosso feminino adulto voltou para a 1ª Divisão e nosso Adulto fará um 

grande ano com o grupo que consolidamos em 2019. 

 

Contamos com todos vocês para continuarem colaborando, treinando, jogando, 

torcendo, ajudando e honrando nossa camisa que carrega a história do rugby nacional.  

 

1888, esta data de fundação poucos clube no MUNDO possuem. 

 

132 anos de história e cada um de vocês é responsável por garantir pelo menos mais 132 

anos de futuro do nosso Azul e Branco. 

 

TÓPICOS ABORDADOS: 

 

1. BUDGET 2020 

a. Foram apresentadas as seguinte informações: 

                i. Calendário de competições 2020 de todas as categorias 

                ii. Quantidade atual de associados por categoria, com um total de 154 

associados, porém na realidade devemos ter muito mais atletas juvenis masculino e kids 

que ainda não se cadastraram, portanto em fevereiro no momento de renovar as 

matrículas devemos todos nos associar 

                iii. Estamos buscando uma forma de automatizar a renovação das 

mensalidades em fevereiro, em breve anunciaremos 

                iv. Quantidade de membros SPAC4EVER (S4E): 35 

     b. Foi apresentado o Budget para 2020: 



                i. Foram consideradas as seguinte decisões e estimativas até termos captado 

mais recursos para termos um caixa positivo até o final do ano: 

                        1. Seguiremos pagando um valor reduzido aos técnicos  

                        2. Será mantido os valores atuais reduzidos de remuneração do 

Diretor Presidente e Head Coach 

                        3. Estimativa de aumento de 10% da receita de S4E e mensalidades 

devido a maior qtde de associados  

                        4. Receitas de 3 eventos no ano com estimativa de lucro ao longo do 

ano  

                        5. 1 treinador adicional no Kids 

                        6. Dessa forma encerraremos o ano com caixa negativo em R$ 

29.000,00 

                        7. R$ 29.000 é o mínimo que temos que conseguir captar adicional 

neste ano, e a previsão atual é de ficar com o caixa negativo já em julho 2020. 

             . ii Foi também apresentado um Budget Ideal: mesmas condições de receitas 

porém considerando: 

                        1. Valores ideal que gostaríamos de pagar aos técnicos 

                        2. 1 Preparador Físico + 1 Fisio + 1 Técnico para o Adulto desde 

Janeiro até Maio, quando deve entrar verba da Lei de Incentivo para pagar este 

profissionais 

                        3. Aumento de remuneração para Diretor Presidente e Head Coach 

                        4. 2 Treinadores Adicionais no Kids 

                        5. Dessa forma encerraríamos o ano com R$ 119.000 negativos 

                        6. Ficaríamos com a conta negativa em Abril 2020 

                        7. Este é um norte que temos que mirar de captação 

      c. Ou seja precisamos continuar captando recursos para chegarmos num nível ideal 

de clube e estrutura, estamos no caminho e contamos com todos que possam indicar 

possíveis patrocinadores pequenos, médios e grandes 

     d. Como prioridades para conseguir mais verbas as seguintes ações serão tomadas 

como prioridade: 

                i. Continuar a campanha para novos associados para o SPAC 4 EVER 

                ii. Formatar Novos Projetos de Lei de Incentivo ao Esporte com IR (Jan e 

Fev) 

                iii. Formatar Projetos de Patrocínio Verba Livre (Jan e Fev) 

                iv. Captar para Projeto de ICMS que deve ser aprovado em Fev 

 

2. READEQUAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE INCENTIVO AO 

ESPORTE 

 

     a. Foi apresentado de forma geral o projeto original aprovado com valor total de 

R$ 576.020,60 e em seguida 3 opções de readequação considerando o valor total 

captado de R$ 203.333,00. O projeto aprovado é voltado para o Masculino Adulto pois 

na época elaboramos projetos separados por categoria, mas o do juvenil e feminino não 

captaram recursos e foram cancelados. No que for permitido dentro da Lei de Incentivo 

ao Esporte, os recursos deste projeto serão aproveitados em todas as categorias 



     b. O projeto foi readequado e considerará as seguintes contratações por 1 ano: 1 

Treinador, 1 Fisioterapeuta, 1 Preparador Físico, encargos relativo às contratações CLT 

dos profissionais, camisas de jogo, ambulâncias, matéria de treino, ônibus para 

transportes dos atletas para jogos do Paulista Adulto e Brasileiro, Inscrições nos 

Campeonatos Adultos Masculino Paulista de XV (A e B) e Brasileiro de XV e 7s. 

 

3. CALENDÁRIO EVENTOS 2020 

     a. Apresentação do calendário de eventos para 2020 

     b. Todos os eventos visam a integração da comunidade SPAC Rugby, porém 

alguns também tem a finalidade de captar recursos 

      c. O 1º evento de abertura deve acontecer no final de Fevereiro  

 

4. TEMAS GERAIS 

     a. Bolsista que receberão Bolsa Atleta em 2020 deverão passar a arcar com 

despesas de mensalidade e despesas gerais relacionadas à temporada  

     b. Associados com valores em aberto em 2019 devem ser bloqueados em 2020. Os 

casos pendentes serão protestados em cartório conforme contrato aceito no momento da 

associação 

      c. Bolsistas deverão ter definição de atividades para auxiliar a Associação em 2020  

     d. SPAC All Sports’ Day: O Clube fará um evento no SPAC Town no dia 01/02 

para demonstrar para os sócios todas as modalidades que o clube possui e passar 

informações dos horários e treinadores. O rugby estará presente com treinadores e 

lojinha, todos são bem vindos para ir ajudar - interessados falar comigo ou Tchubby. 

     e. Precisamos definir um voluntário para cuidar das Mídias Sociais e confecção dos 

banners e posts 

 


