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RESULTADO DA ASSEMBLEIA NACIONAL DE 28/02/2019 
 

DELEGACIA SINDICAL NO CEARÁ 

 
Nº de Auditores Fiscais presentes: Ativos:  08 Aposentados: 08 TOTAL: 16 
 
INDICATIVO 1: Os Auditores-Fiscais aprovam a constituição de um grupo de trabalho para 
acompanhamento, vigilância e resistência diante da Reforma Administrativa da Receita Federal, com o 
objetivo de defender a integralidade das atribuições dos Auditores-Fiscais, impedindo a repartição dos atos 
administrativos que são delegados por lei, com a utilização do Fundo de Mobilização.  
a) sim: 11 
b) não: 01 
c) abstenções: 00  
 
INDICATIVO 2: Se aprovado o indicativo 1, a proposta do CDS estipula que os representantes deverão ser 
eleitos por região fiscal. Dessa forma, cada DS deverá promover a eleição local dos candidatos para a 
consolidação por região fiscal.  
 - NATALIA RIBEIRO NOBRE SARAIVA 
 
INDICATIVO 3: Os Auditores-Fiscais aprovam a realização do seminário “Estratégias e táticas frente a 
Reforma Administrativa e a Reforma da Previdência”, a ser realizada com recursos do Fundo de Mobilização.  
a) sim: 10 
b) não: 04 
c) abstenções: 00  
 
INDICATIVO 4: Os Auditores-Fiscais aprovam a realização de seminários sobre a Reforma Tributária, 
organizados pela Diretoria Nacional Executiva, a serem realizados com recursos do Fundo de Mobilização. 
a) sim: 14 
b) não: 01 
c) abstenções: 00 
 
INDICATIVO 5: Os Auditores-Fiscais aprovam a suspensão da devolução da contribuição para o Fundo de 
Corte de Ponto, já que existe o risco de os descontos serem efetuados e o fundo ficar defasado.  
a) sim: 13 
b) não: 01 
c) abstenções: 01 
 
INDICATIVO 6: Os Auditores-Fiscais aprovam a desinstalação dos Comando Nacional de Mobilização, dos 
Comandos Regionais de Mobilização e dos Comandos Locais de Mobilização. 
a) sim: 03 
b) não: 10 
c) abstenções: 02 
 
INDICATIVO 7: Os Auditores-Fiscais ratificam o relatório do Conselho de Árbitros, conforme aprovação do 
Conselho de Delegados Sindicais. 
a) sim: 12 
b) não: 00 
c) abstenções: 01 
 


