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Informação circular n°. 001/2020CE  Fortaleza, 24 de março de 2020 
 

 
De:  
Comissão Executiva Estadual 
Para: 
Diretórios e Comissões Provisórias Municipais 
 
 

O Presidente do Diretório Estadual do Cidadania 23 Ceará, Alexandre 
Pereira Silva, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e: 

 
1. Considerando que a pandemia de COVID-19 (novo coronavírus) 

declarada pela OMS, trouxe imprevistos para a rotina laboral de 
milhões de brasileiros, sendo que os governos estadual e municipal 
recomendaram quarentena para a população, tendo inclusive a Justiça 
Eleitoral do Ceará suspenso o atendimento ao público; 
 

2. Considerando que os prazos de filiações não foram alterados, mesmo 
com a pandemia de COVID-19, sendo que as mesmas acontecem em 
âmbito partidário, sendo necessária a informação ao TSE por meio do 
sistema FILIA, conforme previsto na Resolução-TSE nº. 23.596/2019 
e nos prazos previstos na Portaria TSE nº. 131/2020; 

 

Vem através deste instrumento orientar os dirigentes no sentido de: 
 
a. Não perder os prazos de filiações dos pretensos candidatos aos cargos 

eletivos em disputa no pleito eleitoral de 2020 (Prefeito, Vice – 
Prefeito e Vereador), no qual poderão ser candidatos os filiados 
ao partido até dia 03 de abril de 2020 (seis meses antes da 
eleição). As filiações devem ser informadas até o dia 15 de 
abril de 2020 no sistema FILIA para serem processadas junto a 
Justiça Eleitoral. 
 

b. Informar que a nomeação ou modificação de Diretórios ou Comissões 
provisórias municipais será feita até o dia 30/03/2020. Após essa 
data, as novas nomeações ou modificações serão retomadas no dia 
20/04/2020. Neste intervalo, todo o corpo técnico do partido estará 
voltado ao processamento das filiações junto ao sistema FILIA. 
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c. Durante o período de quarentena, o partido funcionará no regime 
Home Office, sendo que as demandas devem encaminhadas ao 
whatsapp 85 3055-0346 ou através do e-mail 
ceara@cidadania23.org.br. 

 

Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima e 

consideração 

 
 
 
             Atenciosamente, 
 

 

 

 

Alexandre Pereira Silva 
Presidente 

Cidadania 23 Ceará 


