
 
ASSUNTO: INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA 
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO SINDIFISCO 

 
 
 

O Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina - 

SINDIFISCO, entidade sindical dos Auditores Fiscais da Receita Estadual - AFREs, 

representado pelo seu presidente José Antônio Farenzena, nos termos do art. 10, § 

4º, do Regulamento de Votação por Sistema Eletrônico e dos artigos 7º, inciso I, 10, 

§ 1º, 11, inciso II, 13, inciso I, 14, 15 e 17 do Estatuto, instala e preside a Assembleia 

Geral Extraordinária no dia 28 de abril de 2021, às 15h1, sendo o Secretário o Diretor 

Administrativo do SINDIFISCO, Fabiano Dadam Nau, para ALTERAÇÃO 

ESTATUTÁRIA: 

 

a) inclusão do inciso XIV ao art. 3º; 

b)  exclusão do parágrafo único do art. 14; 

c)  inclusão dos incisos XI, XII e XIII ao art. 29; e, 

d)  inclusão dos incisos VI e VII  ao art. 33; 

  
 

REDAÇÕES PROPOSTAS. 

 

Art. 3º (...) 
(...) 
XIV – promover e participar de atividades sociais, assistenciais e de 
campanhas beneficentes objetivando a solidariedade social, limitado 
anualmente a 5% (cinco por cento) do ingresso de receita de 
mensalidades auferido no exercício anterior. 

 

Art. 14 (...) 
Parágrafo único. A convocação de Assembleia Geral para fins de 
alteração estatutária também será publicada em Edital no Diário Oficial 
da União. 
 

 
1 Em função das restrições sanitárias impostas pela pandemia do COVID-19, a votação será realizada 
exclusivamente de forma eletrônica, conforme disposição do artigo 10, §1º, II, b, do Estatuto, no 
período de 19 de abril de 2021, às 00h01min, até 27 de abril de 2021, às 23h59min. 



 
Art. 29  
(...) 
XI – autorizar aplicações financeiras de renda fixa em estabelecimento 
bancário com registro no Banco Central, desde que atendidas as 
seguintes condições: 
 
a) o valor, por aplicação, fica limitado ao valor garantido pelo Fundo 

Garantidor de Créditos – FGC, ou outro que venha a substituí-lo; e 
b) 50% (cinquenta por cento) do valor total aplicado deve ter liquidez e 

possibilidade de resgate em até 03 (três) dias úteis. 
 
XII – autorizar a contratação de operações de crédito com cartão ou 
outro instrumento oferecido por instituição financeira, com limite de 
gasto mensal de até 200 (duzentas) contribuições mensais do filiado 
ativo. 
 
XIII – efetuar pagamentos utilizando cartão de crédito e débito da 
entidade, observado o limite do inciso XII. 
(...) 
 
Art. 33. (...) 
(...)  
VI – realizar, juntamente com o presidente, o descrito nos termos dos 
incisos IX e XIII do art.  29; 
VII – realizar aplicações financeiras autorizadas pelo Presidente nos 
termos do inciso XI do art. 29; 

 
 

Florianópolis, 30 de março de 2021 
 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 

José Antônio Farenzena  
Presidente do Sindifisco 

 
 

 
 


