SINDIFISCO NACIONAL
DS RECIFE
Indicativo e considerações para a assembleia pré CDS do dia 29 de abril de 2022
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA LISTA TRÍPLICE

Dê-se ao item 12 c.1 a seguinte redação:

“c.1) A primeira será realizada pela DEN, que analisará os currículos dos candidatos e
promoverá evento virtual aberto a todos os filiados, para que possam interagir com os
Auditores-Fiscais indicados pelas 10 regiões fiscais.”
Justificativa:
A atual redação do item 12 do Regulamento da Lista Tríplice prevê a realização
de duas etapas para a fase final do processo de seleção dos 3 nomes que serão
indicados aos candidatos à Presidência da República. A primeira etapa diz respeito a
realização de uma sabatina pelo CDS dos candidatos escolhidos pelas regiões fiscais.
Ocorre que a redação atual do texto foi concebida em um momento no qual o
sindicato não dispunha de instrumentos tecnológicos para fazer reuniões abertas e com
possibilidade de interação com todos os filiados. Com a pandemia de Coronavirus e a
implementação dessas ferramentas no sindicato, hoje a entidade dispõe de meios para
fazer reuniões virtuais com todos os filiados, propiciando uma participação muito maior
e direta, a exemplo dos webinares sobre mobilização realizados pela DEN e transmitidos
através do site do Sindifisco Nacional.
Ressalte-se que um dos princípios do Estatuto da entidade é a democracia
interna participativa (art. 2º, IX). Ao mudar a redação do dispositivo conforme o proposto,
os filiados poderão participar diretamente do processo, interagindo com os candidatos
em um evento mediado pela Direção Nacional, como outros que já foram feitos nos
últimos tempos.
Ademais, considerando o momento atual vivido pela classe dos AuditoresFiscais, é fundamental que o CDS ocupe sua atenção com as pautas de maior urgência
e interesse da categoria, a mobilização e a análise das representações contra colegas
que infringiram decisões de assembleia e agiram contra os interesses da classe. Nesse
momento, é um dever dos Delegados Sindicais com a categoria dar prioridade a esses
dois assuntos. Assim, propõe-se que a Direção Nacional conduza a etapa final do
processo com os meios tecnológicos apropriados e a experiência que já possui em
eventos virtuais.

