
 

 

 
DELEGACIA SINDICAL DO RECIFE  
Cais do Apolo, 220, Bairro do Recife 

CEP 50.030-230    Recife/PE 
        Fone: (81) 3224.3287 – dsrecife@dsrecife.org.br 

www.dsrecife.org.br      @dsrecife_sindifisconacional  
Facebook: DS Recife Sindifisco Nacional 

 

 
 

 

Recife, 07 de março de 2022. 
 

 
 

ASSEMBLEIA GERAL NACIONAL EXTRAORDINÁRIA  
 

O presidente da Delegacia Sindical em Recife do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil – Sindifisco Nacional, no uso das atribuições previstas nos artigos, 11, III e 31, III do 
nosso Regimento e art. 15, § 4º, I, § 5º e 16, I, todos do Estatuto do Sindifisco Nacional, convoca todos 
os filiados para a Assembleia Geral Nacional Extraordinária convocada pela DEN, a ser realizada 
no dia 09 de março de 2022, 09h00 em primeira convo cação e às 09h30 em segunda convocação, 
no formato de Assembleia TELEPRESENCIAL autorizado na Assembleia Nacional de 30/09/2019, 
com objetivo de tratar dos assuntos constantes da pauta abaixo discriminada: 

 
 

PAUTA 
 

1) Informes;  
2) Análise de Conjuntura; 
3) Mobilização; 
4) Deliberações do CDS (21 e 22/02/22) 

 
 

 
OBSERVAÇÃO1:  
O filiado deve baixar e instalar em, seu(s), celular(es) e/ou tablet(s) o NOVO App Sindifisco,  disponível grátis para IOS 
no App Store e para Androide no Play Store ou acessar em, seu(s), computador(es) o site do Sindifisco Nacional, 
https://portaldeservicos.sindifisconacional.org.br/. Tanto nos Apps como no Portal de Serviços utilizar a sua senha da área 
restrita e acionar no Acesso Rápido o botão Assembleias, clicar em Assembleia dia 09/03/2022 e se credenciar, 
registrando, assim, sua presença, tendo acesso à pauta e à votação. Na tela teremos imagens de todos os participantes e 
direito à voz e a voto.  
 

 
OBSERVAÇÃO2:  
Propostas sobre os itens da pauta poderão ser encaminhadas à DS Recife no decorrer da assembleia telepresencial 
do dia 09/03/2022, pelo email dsrecife@dsrecife.org.br e/ou durante a assembleia telepresencial via o ambiente 
virtual e/ou no telefone da DS (81) 3224.3287 ou celular (81) 98112.1234 

 

 
 
 
 
 

Dauzley Marques de Miranda  
Presidente da DS Recife 
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