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Edital de Convocação 
 

Assembleia Geral Extraordinária 

 

 

Considerando a vacância de 09 (nove) cargos no Conselho Fiscal, sendo 04 

(quatro) de Conselheiro Fiscal Titular e 05 (cinco) suplentes, em decorrência do 

não preenchimento nas eleições gerais realizada em 27 de novembro de 2021; 

Considerando que atualmente o Conselho Fiscal se encontra impedido de 

exercer suas atividades em face da vacância dos cargos; 

Considerando o disposto do Inciso IV, art. 21 do Estatuto Social, onde deixa 

evidente a exigência de nova eleição para o preenchimento das vagas 

existentes no Conselho Fiscal; 

“Artigo 21- As Assembleias Gerais Extraordinárias reunir-se-ão em qualquer época e 

sempre que se entender necessário, para deliberar sobre matéria de interesse social, 

ressalvando o disposto no artigo anterior, cabendo-lhe, privativamente deliberar os 

seguintes assuntos: 

(...) 

IV - eleição de membros da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal nos casos de 

renuncia, abandono ou destituição, se já houver sido cumprido mais da metade do 

mandato respectivo, caso contrário serão convocadas eleições normais para 

preencher o(s) cargo(s) vago(s);” 

Considerando que uma parte significativa de filiados 82 oitenta e dois, 

solicitaram via rede sociais (whatsApp), providências da Diretoria Executiva no 

sentido de convocar Assembleia Geral Extraordinária – AGE para tratar da 

nova ELEIÇÃO;  

Considerando que a Diretoria Executiva não adotará medidas unilaterais com 

relação a pleito eleitorais;  

O Diretor-Presidente RESOLVE: 

. 

CONVOCAR, conforme Art.11, §1º C/C Art. 14 do Diploma Estatutário, todos 

os filiados em dia com suas obrigações estatutárias para participarem da AGE - 

Assembleia Geral Extraordinária, na modalidade virtual (plataforma Zoom), no 

dia 29/01/2022, em primeira convocação às 14:30 horas, e em segunda 

convocação às 15:00 com qualquer quórum. As votações serão abertas e 

nominais, ocorrendo simultaneamente no período da realização da AGE, com a 

seguinte pauta; 
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1. Debates e deliberações sobre a nova eleição para preenchimento dos cargos 

vagos do Conselho Fiscal; 

2. Demais Assuntos de Interesses da Classe. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

 

 

 

1. AGE ocorrerá de forma virtual na Plataforma Zoom; 

2. O Diretor Presidente publicara o Link de Acesso a reunião;  

3. 2 A AGE será presidida pelo Diretor-Presidente e formará a mesa diretora após a 

abertura da plenária;  

4. Caberá à mesa diretora da AGE coordenar os microfones dos participantes, e 

estruturar a forma das discussões dos assuntos pautados; 

5. Os participantes deverão se identificarem pelo nome completo, quando do acesso 

virtual à sala, e manterem suas câmeras ligadas; 

6. Os participantes deverão estar trajados adequadamente; 

7. Os participantes poderão se inscreverem para fala, mediante o chat, sendo 

disponibilizado o tempo de 4 minutos. Será permitida a inscrição para fala quantas 

vezes se fizerem necessárias. A mesa diretora delimitará o prazo final para o 

encerramento das inscrições; 

8. Poderá haver a réplica, caso algum participante seja citado e queira exercer o direito 

de resposta; 

9. Os participantes deverão agir com urbanidade e respeito com seus pares, sendo 

vedada menções ofensivas e depreciativas aos participantes; 

10. As votações ocorrerão dentro do período de realização dos debates da AGE, sendo 

nominais e abertas.  

 

 

 

Palmas, 23 de janeiro de 2022. 

 

 

 

José Rogério Silva Jatobá 
Diretor – Presidente do Sindifiscal 

 

 

 

 


