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Recife, 27 de abril de 2022.

ASSEMBLEIA GERAL PRÉ CDS
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 parágrafo
único, 14 XX e 31, III do nosso Regimento e art. 39, parágrafo único do Estatuto do Sindifisco Nacional,
convoca todos os filiados para a Assembleia Geral Pré CDS com reunião Extraordinária convocada
pela mesa do CDS, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, 09h30 em primeira convocação e
às 10h00 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 CDS

1) Aprovação da Comissão da Lista Tríplice e da Comissão da Organização do Caderno;
2) Aprovação dos destaques apresentados à Minuta do Regulamento da Lista Tríplice
aprovada no CDS de 20 de abril de 2022;
3) Alteração do Regulamento do FINDES;
4) Apresentação do Relatório elaborado pela Comissão Eleitoral Nacional, art. 84 do
Estatuto.
5) Assuntos Gerais.

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 29/04/2022 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 29/04/2022, 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

