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Circular nº 003/CEC/2020

Teresina, 02 de abril de 2020

A  Comissão  Eleitoral  Central  (CEC)  das  eleições  para  a  Coordenação

Estadual  da  ADCESP/SSIND   para  o  Biênio:  2020/2022,  reunida

extraordinariamente,  na  data  de  hoje,  01/04/2020,  por  meios  digitais,  com  a

presença  da  Assessoria  Jurídica,  para  analisar  o  requerimento  formulado  pela

Chapa única ‘Autonomia e Luta’,  deliberou, tendo em vista a pública e notória

gravidade  da  situação  de  saúde  pública  causada  pela  pandemia  do  novo

coronavírus  em  nosso  país,  que  acarretou  medidas  restritivas  de

funcionamento de estabelecimentos públicos e privados e de circulação de

pessoas, pela suspensão do processo eleitoral de escolha para a Coordenação

Estadual da ADCESP/SSIND para o Biênio: 2020/2022. Tal medida extraordinária,

tomada por unanimidade pelos membros da CEC e baseada nos deveres, objetivos

e  prerrogativas  previstos  no  Estatuto  do  ANDES-SN  e  regimento  da

ADCESP/SSIND, para além de garantir que o processo eleitoral possa ocorrer de

forma  democrática,  garantindo-se  a  ampla  participação  de  todo(a)s  filiado(a)s  e

mesmo sendo eleição com chapa única há previsão de quórum mínimo para sua

homologação.  O  que  se  busca  primordialmente  nesse  momento  de  emergência

sanitária  é  preservar  a  vida  de todo(a)s  aquele(a)s  que  participarão  da  Eleição.

Diante da importância dessa decisão, a CEC sugere que seja dada a mais ampla

publicidade  da  suspensão  do  processo  eleitoral  a  todo(a)s  o(a)s  filiado(a)s  da

ADCESP/SSIND, bem como seu encaminhamento para a Coordenação Estadual da

ADCESP/SSIND para a devidas providências.

A CEC está constantemente comunicando-se pelas vias eletrônicas e tão

logo o funcionamento de estabelecimentos públicos e privados e de circulação de
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pessoas sejam reestabelecidos,  será elaborado um novo calendário eleitoral  que

será amplamente divulgado.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração
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Presidente CEC
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