
COMUNICADO - 03/2020
 COVID19 / COMITÊ DE CRISE

A Diretoria Executiva em conjunto com os poderes instituídos, C.D. (Conselho Deliberativo), C.O.F. (Conselho de 
Orientação e Fiscalização) com a atuação no Comitê de Crise, permanecem em constante atividade com reuniões 
diárias para alinhamento e monitoramento dos desdobramentos da suspensão das atividades do C. A. Aramaçan.

Medidas Tomadas

O comitê iniciou os trabalhos cancelando e suspendendo todos os contratos não essenciais. Essas reduções foram de 
extrema importância para equilibrar as contas, devemos mencionar também que tivemos quedas importantes nas 
receitas, tais como: academia, cursos, PAIE, SABE, patrocínios e locação de espaços para eventos. Estão em curso 
outras medidas recomendadas pelo Comitê e acatadas pela Diretoria Executiva. 

Taxa de Manutenção

A Taxa de Manutenção é essencial para a existência do Clube e, como todos sabem, temos uma
conformação condominial onde todos contribuem para o pagamento das despesas. Neste mês,
aprofundamos as análises e estudos levando em consideração o fechamento contábil, inadimplência e apresentadas 
outras reduções com impacto pontual. Com esses resultados, o Comitê decidiu por hora, que estará suspendendo a 
cobrança de aluguel de armários e que a taxa de manutenção terá uma redução de 30%, para pagamento até a data 
de vencimento, desconto que será repassado integralmente ao associado na parcela de maio.

Medidas de Contingência

Durante o período que durar a suspensão das nossas atividades, o Comitê de Crise manterá o associado informado 
através do portal com as medidas tomadas e principalmente em relação aos resultados �nanceiros e os impactos 
observados nas receitas e despesas do Clube.

Comunicação com Associado

Pedimos a todos os associados que utilizem nosso canal o�cial “Ouvidoria” para dúvidas ou questionamentos no 
site do Clube. Estaremos atentos a todas as solicitações dos associados.

As informações do Comitê serão veiculadas nas redes o�ciais do Aramaçan.

Site: www.clubearamacan.com.br

Ou pelas mídias sociais: Instagram e Facebook: (@aramacan)

Mensagem do Comitê

Com o compromisso de respeito, transparência, e�ciência e integridade, permaneceremos a disposição e queremos 
deixar aqui registrado o nosso reconhecimento aos associados que acreditam e con�am neste nosso trabalho,
mantendo seus compromissos �nanceiros em dia.
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