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RC – ASPAS 02/2019 
 
Ao Sr. FERNANDO NUNES BENTO 
M. D. Presidente do CONSELHO DELIBERATIVO DO SERPROS 
 
 
Ref.: ELEIÇÕES 2019 - CRONOGRAMA  
 
 
 A ASSOCIAÇÃO DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DO 
SERPROS – ASPAS, vem, através de seu presidente abaixo 

assinado, primeiramente expor, para após requerer, o seguinte: 
 
1. Somente agora é que verifiquei que o cronograma das 
ELEIÇÕES SERPROS 2019 designou a votação para a eleição dos 
conselheiros do SERPROS para os dias 20 a 24 de junho deste ano. 
 
2. Ocorre que, como se sabe, o dia 20 de junho é feriado 
Nacional.  
 

3. Além disso, por ocorrer numa quinta-feira, também é 
considerado um feriado prolongado (feriadão), já que é costume viajar 
para “esticar” o feriado. 
 

4. Em decorrência do acima exposto, verificamos que, na 
prática, teremos apenas um dia útil pleno (desconsiderando a sexta-
feira) para a votação que será o dia 24 (segunda-feira). 
 

5. Agravando o problema, o dia 24/06 é dia de São João, 
feriado em todas, ou em grande parte das capitais do Nordeste, o que 
na prática levará a que não tenhamos nenhum dia útil no período 
eleitoral nas regionais do Nordeste. 
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6. Fazendo um retrospecto, isso nunca ocorreu antes, nas 
eleições passadas: 
 

 Eleições 2009 de 27/04 a 08/05 – 9 dias úteis; 
 Eleições 2011 de 30/03 a 08/04 – 8 dias úteis; 
 Eleições 2016 de 22/11 a 24/11 – 3 dias úteis. 

 
7. Em razão do acima exposto, e para assegurar a maior 
participação possível no pleito eleitoral, o que aumentará a 
representatividade dos eleitos, é a presente para requerer que o CDE, 
responsável pela aprovação do Regulamento Eleitoral, incluindo o seu 
CRONOGRAMA, PRORROGUE por mais 4 (quatros) dias, o período 
da votação, encerrando na sexta-feira, dia 28/6, com a consequente 
PRORROGAÇÃO dos eventos posteriores do cronograma eleitoral, 
vez que não haverá prejuízo, em razão dos conselheiros eleitos só 
tomarem posse em 17 de agosto. 

 
                

                

 ATENCIOSAMENTE 

 

 Rio de Janeiro, 07 de junho de 2019  

 

 

 PAULO BARBOSA COIMBRA 

      Presidente da ASPAS  

 


