Circular nº 005/CEC/2020
Brasília (DF), 24 de março de 2020

Às seções sindicais, secretarias regionais, à(o)s diretore(a)s do ANDES-SN
c/c à Candidata a Presidente pela Chapa 1, à Candidata a Presidente pela Chapa 2 e aos
membros da Comissão Eleitoral Central (CEC)

Companheiro(a)s,

A Comissão Eleitoral Central (CEC) do ANDES-SN, reunida extraordinariamente,
na data de hoje, 24/3/2020, por videoconferência, com a presença da Assessoria Jurídica
Nacional, para analisar os requerimentos formulados separadamente e em conjunto pelas
Chapas 1 e 2, 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 da DIRETORIA DO ANDESSN para o biênio 2020-2022, até a próxima reunião da CEC, que ocorrerá em
22/4/2020, ocasião em que a situação será reavaliada. Inclui-se nessa medida, a
suspensão da realização de campanha eleitoral por todos os meios, inclusive digital, a
partir de 0h, do dia 25/3/2020. Tal medida extraordinária, tomada por unanimidade pelos
membros da CEC e baseada nos deveres, objetivos e prerrogativas previstos no Estatuto do
ANDES-SN, 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 a igualdade de

condições entre as chapas concorrentes, busca primordialmente nesse momento de
emergência sanitária preservar a vida de todo(a)s aquele(a)s que dele participarão. 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 do ANDES-SN, bem como o
seu encaminhamento para avaliação da DIRETORIA do ANDES-SN.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e
universitárias.
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