
Em 28/09/2020, fica extinto o Comitê de Gestão de Crise da Covid-19, com o retorno do 
funcionamento das reuniões do Conselho Deliberativo e a plena possibilidade de novas 
reuniões do COF e da Diretoria.

Porém, o bom diálogo e relacionamento entre os poderes do clube permanecerá, o que, 
todavia, deverá voltar a ocorrer conforme as previsões e formalidades estabelecidas no 
Estatuto Social e Regimento Interno.

O CLUBE ATLÉTICO ARAMAÇAN, através de seus poderes legal e estatutariamente 
constituídos, vem pela presente comunicar a todos os seus associados que:

Em razão da pandemia do Coronavirus, e da impossibilidade de realização de reuniões e da 
continuidade das atividades regulares no clube e internamente em seus poderes, foi criado 
o Comitê de Gestão de Crise da COVID-19, formado pelo Presidente da Diretoria, 
Presidente do Conselho Deliberativo e Presidente do Conselho Fiscal, assessorados pelos 
vice-presidentes e diretores nomeados, e pelas respectivas assessorias da Comissão de 
Assessoramento, mesas do CD e COF.

Reforçando a cautela para manutenção dos cuidados sanitários, os representantes dos 
poderes do Clube agradecem a compreensão e apoio da comunidade aramaceana neste 
período diferente que estamos passando.

Atenciosamente,

Desde 31/03/2020, este Comitê de Gestão da Crise, em reuniões virtuais, tomou as 
decisões que permitiram a Diretoria manter a saúde e continuidade do clube, até 
chegarmos ao ponto de reabertura parcial, tudo conforme as diretrizes e normas do Poder 
Público local. 

Em razão da excepcionalidade e falta de previsão estatutária deste Comitê de Gestão e da 
forma em que as decisões foram tomadas, a sua criação e os atos por eles tomados foram 
levados à deliberação do Conselho Deliberativo em 28/09/2020, que os aprovou.

Santo André, 15 de Outubro de 2020.
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