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O Clube Atlético Aramaçan, atento à calamidade pública instaurada em razão da 
disseminação da Covid19 (coronavírus), vem informar a sua comunidade, em espe-
cial a seus associados, familiares, conselheiros e funcionários, que os seus três 
poderes (Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho de Orientação e 
Fiscalização) instituíram no último dia 23 de março o seu “Comitê de Crise de 
Calamidade Pública”, visando a tomada de decisões extraordinárias neste 
período de instabilidade social, formado pelo Presidente da Diretoria Executiva, Dr. 
Sidenei Matrone, o Presidente do Conselho Deliberativo - CD Sr. Anselmo Proença, 
e o Presidente do Conselho de Orientação e Fiscalização - COF, Sr. José Roberto 
Cassiano.

Além destes, são partes do Comitê de Crise, os representantes da Diretoria Execu-
tiva os Srs. José Aparecido Florêncio, Rogério Bigliazzi, Sandro Mariuci, Dr. André 
Duarte e Dr. Marcelo Klibis, representando o Conselho de Orientação e Fiscalização 
o Sr. Antonio da Cól Junior, e representando o Conselho Deliberativo os Srs. 
Donizete Eloi de Oliveira, Edmilson Lima e Dr. Luiz Carlos Ramos, sem prejuízo da 
entrada de outros nomes a serem chamados a auxiliar nas decisões emergenciais 
que venham a ser tomadas durante este período. Referido comitê será desfeito 
assim que a calamidade pública se encerrar.

Como é do conhecimento de todos, as atividades do C. A. Aramaçan estão suspen-
sas em razão de normas estaduais e municipais, e assim deverão continuar até o 
próximo dia 11 de maio, inclusive, visando a segurança da família Aramaceana. A 
partir do dia 12 de maio, se possível, reativaremos as atividades do clube paulati-
namente, em cronograma a ser oportunamente divulgado.

Durante o período em que o clube �cará fechado para o público, a Diretoria Execu-
tiva e as mesas dos Conselhos de Orientação e Fiscalização e Conselho Delibera-
tivo continuarão, na medida do possível, trabalhando e tomando deliberações 
essenciais ao desenvolvimento da vida do clube.

Ocorre que, em razão da suspensão das atividades e da proibição de reuniões pres-
enciais, alguns atos terão que ser prorrogados para quando do retorno das ativi-
dades regulares.



Assim, o Comitê de Crise indicará decisões a serem tomadas conjuntamente pelos 
Poderes constituídos, sempre de forma transparente e coletiva. 

Neste sentido, infelizmente e por força maior, diversas das atividades rotineiras e 
prazos estão temporariamente suspensos, dentre eles, a apresentação de 
relatórios e títulos da Diretoria para a COPA e para os Conselhos, além das ativi-
dades dos Vice-Presidentes.

Em relação aos Conselhos, o Conselho de Orientação e Fiscalização deixará de 
fazer as análises mensais dos atos da Diretoria Executiva, e o Conselho Deliberativo 
postergará o início dos trabalhos de sua Comissão Eleitoral, o que deve resultar 
também no adiamento das eleições, bem como do processo de análise das contas 
da Diretoria Executiva, tudo isso exclusivamente pelo período de inatividade com-
pulsória do Clube.

Todas estas decisões, em verdade, se mostram como adequações que o Clube e 
seus poderes são obrigados a fazer para o cumprimento dos atos estatutários, regi-
mentais e administrativos. Prorrogar os seus prazos se mostra como a medida mais 
coerente, e está juridicamente albergada no art. 145, do Estatuto Social, e, princi-
palmente, no Decreto Legislativo 6/2020 (que declarou Calamidade Pública no 
País), bem como Decretos Estadual e Municipal.

Torcemos todos para que este período cesse logo, para que possamos retomar às 
atividades regulares e o salutar convívio social o mais breve possível. Neste ínterim, 
porém, devemos nos resguardar e seguir as orientações das autoridades públicas, 
em um sacrifício que, oremos, resultará em bons resultados a nós e a nossa socie-
dade.

Santo André, 31 de março de 2020.

      SIDENEI MATRONE           ANSELMO PROENÇA          JOSE ROBERTO CASSIANO
            Presidente        Presidente do Conselho      Presidente do COF
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