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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

O Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins - 
SINDIFISCAL, vem por meio deste instrumento, com fulcro no Artigo 20, inciso II, letras “a” e “c”, e 
parágrafo único do Estatuto da Entidade, convocar todos os seus filiados para participação de 
maneira virtual na Assembleia Geral Ordinária – AGO, onde será apresentado o plano de atividades 
e previsão orçamentária para o exercício 2022, que será aberta no dia 28/12/2021, em primeira 
chamada às 14:30 horas, ou em segunda chamada às 15:00 horas, com qualquer quórum, e se 
encerrará no mesmo dia, sobre a seguinte pauta: 

 Apreciação e deliberação sobre o plano de atividades e previsão orçamentária para o 
exercício de 2022, elaborado pela Diretoria Executiva. 

A referida Assembleia ocorrerá em formato virtual, em razão da adoção das medidas de 
combate à Covid-19, sendo, portanto, transmitida no seguinte endereço eletrônico: 

https://us02web.zoom.us/j/85904562500?pwd=NElVK2NGeHVZbXB4V3JXeDdCcUxGUT09  

Informações importantes: 

Os debates ocorrerão dentro da plataforma disponibilizada através do link acima, sendo 
está assembleia aberta a todos os filiados.  

As regras para votação estão no ANEXO I desde edital de convocação. 

O participante deverá garantir uma estrutura adequada de internet e equipamentos que 
suportem transmissão de áudio e vídeo, no caso de participação dos debates. Não é recomendado 
o acesso em trânsito em razão de eventuais instabilidades. 

 

Palmas - TO, 23 de dezembro de 2021. 

 

 

Santiago de Almeida 
PRESIDENTE DO SINDIFISCAL 
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ANEXO I AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGO VIRTUAL 
 
COMUNICADO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) - (ART. 20, II “A’ e 
“C” DO ESTATUTO) 
 
DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA 28/12/2021 
(1ª CHAMADA: 14:30 horas e 2ª CHAMADA: 15:00 horas). 
 
Realização de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, na modalidade videoconferência, obedecendo-
se aos seguintes requisitos: 
 
 

1) A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA na modalidade virtual consistirá em 
reunião e debates feitos dentro da plataforma digital Zoom (link previamente 
disponibilizado no edital); 
 
2) Comparecimento, virtual, na data 28/12/2021, às 14:30 horas em primeira 
chamada, e 15:00 horas em segunda chamada, por meio do link previamente 
disponibilizado, com conexão suficiente para o regular prosseguimento do áudio 
e do vídeo, preferencialmente utilizando-se de computador; 
 
3) Os microfones serão mantidos desligados durante a realização da AGO 
virtual, sendo liberados pelo presidente da AGO somente durante eventual fala 
requerida; 
 
4) As pessoas que entrarem na sala da AGO VIRTUAL deverão colocar seus 
nomes completos (por extenso) e manterem a câmera ligada para que se 
proceda a identificação audiovisual. Ressalta-se que os auditores que 
adentrarem a sala da assembleia e não ligarem as respectivas câmeras serão 
retirados da sala automaticamente, no entanto, se desejarem entrar novamente 
na referida sala, deverão cumprir as regras para permanecerem na assembleia; 
 
5) Solicita-se a todos os filiados que se vistam adequadamente e não façam uso 
de bebidas alcoólicas durante a reunião, sob pena de serem retirados da sala 
pelo presidente do sindicato; 
 

DEBATES / VOTAÇÕES 
 

1. As discussões / votações da AGO VIRTUAL ocorrerão dentro de uma 
plataforma digital no dia 28/12/2021, com link previamente fornecido pelo 
sindicato contido no Edital de convocação publicado no dia 23/12/2021; 
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2. Os filiados que solicitarem sua inscrição à mesa, terão direito a fala, onde os 
assuntos tratados versarão única e exclusivamente sobre os temas previstos no 
respectivo edital; 
 
3. Os debates se iniciarão às 15:00 horas conforme descrito no edital de 
publicação; 
 
4. Caso o nome de algum outro participante seja citado em uma fala, este 
poderá pedir a palavra ao Presidente do sindicato, somente nos casos onde 
houver a citação ofensiva, onde o presidente apreciará a pertinência do pedido. 
Neste caso (réplica), após a autorização do presidente do sindicato, será 
franqueada a palavra ao filiado por um minuto; 
 
5. O Presidente da AGO apreciará também a pertinência de tréplica, a qual, 
ocorrendo, nos mesmos casos do item anterior, terá a fazer sua defesa se julgar 
conveniente; 
 
6. Se qualquer participante intervir durante a fala de outrem, ou tratar de 
assuntos alheios ao edital, poderá ter o microfone desligado pela mesa diretora 
da assembleia; 
 
7. Finalizados os debates, será colocado imediatamente uma cópia dos debates 
dentro do site do sindicato no ícone da respectiva assembleia;;  
 
8. Proibido o uso de palavras ofensivas a quem quer que seja, sujeitando o 
ofensor ao desligamento da videoconferência por parte do Presidente do 
sindicato;  
 
9. Cada participante será integralmente e individualmente responsável por suas 
palavras/opiniões durante a AGO virtual, tanto na forma cível quanto criminal, 
conforme disposto no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, art. 186 do 
Código Civil, arts. 138, 139 e 140 do Código Penal;  
 
10. Na hipótese de ocorrência de ofensas, o eventual ofendido poderá solicitar 
ao Presidente da AGO cópia do trecho da referida videoconferência na qual 
ocorreu a(s) ofensa(s) para providências legais que achar cabíveis. 
 
11. É importante que os dados cadastrais estejam atualizados até a data 
prevista para a realização da assembleia;  
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12. Os filiados poderão participar previamente desta AGO enviando sugestões, 
até o dia 26/12/2021, sobre o plano de atividades e previsão orçamentária para 
o exercício de 2022, nos seguintes endereços de e-mails: 

 presidente@sindifiscal.org.br 
 financeiro@sindifiscal.org.br  

 

 

 

Palmas - TO, 23 de dezembro de 2021. 

 

 

Santiago de Almeida 
PRESIDENTE DO SINDIFISCAL 
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