ERRATA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO
O Presidente do SINDIFISCAL - Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do
Tocantins, vem por meio deste instrumento, com fulcro no Artigo 20, inciso I, letras “a”, “b” e “c”,
combinado com o Artigo 11 do Estatuto do sindicato, CONVOCAR TODOS OS SEUS FILIADOS para
participação de maneira virtual na Assembleia Geral Ordinária – AGO, onde serão tratados assuntos
de natureza econômica dos exercícios de 2019 e 2020, que será aberta no dia 13/04/2021, em
primeira chamada às 14h30min, ou em segunda chamada às 15:00 horas, com qualquer quórum, e
se encerrará no dia 14/03/2021 às 18h00min, sobre a seguinte pauta::
 Deliberação sobre o parecer do Conselho Fiscal referente à gestão financeira do
exercício findo, demonstrada através do balanço patrimonial e demais
demonstrações financeiras;
 Fixação do montante global ou individual do auxílio financeiro dos membros do
Conselho Fiscal, para os meses de julho e dezembro do exercício em curso;
 Apreciação de assuntos gerais de natureza econômica.

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/88008554710?pwd=akpyOWtDVUhQQUgyZVFWRjVFREtDQT09

DOS DEBATES E DA VOTAÇAO

Os debates ocorrerão dentro da plataforma Zoom disponibilizada através do link acima no
dia 13/04/2021; no entanto, as votações serão realizadas dentro do site do SINDIFISCAL no dia
14/12/2020 das 08:00h às 18:00h do mesmo dia, sendo os debates/votação aberta a todos os filiados.
As regras para votação serão disponibilizadas com, no mínimo, três dias de antecedência
ao previsto para a realização da AGO pela diretoria do SINDIFISCAL.

301 Norte, Rua LO-10 esquina com Av. NS-01, Conjunto 02, Lote 11, CEP 77.001-213 Palmas – TO
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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, 07 de abril de 2021.
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