
 

Conselho de Delegados Sindicais 

 

ATO DA MESA Nº 4, DE 22 DE JULHO DE 2020 

Estabelece procedimentos para a 
realização de reuniões do Conselho de 
Delegados Sindicais, em meio telepresencial, 
em conformidade com o previsto nos art. 39 e 
40 do Estatuto do Sindifisco Nacional, revoga 
os atos da Mesa nºs 1, 2 e 3 e dá outras 
providências. 

 

A MESA DO CONSELHO DE DELEGADOS SINDICAIS, no uso da competência que 
lhe confere o art. 37, em conformidade com os art. 38, 39 e 40 do Estatuto do 
Sindifisco Nacional, resolve: 

Art. 1° Nas reuniões do Conselho de Delegados Sindicais, em meio 
telepresencial, as Delegacias Sindicais deverão informar, por meio do portal de 
serviços do Sindifisco Nacional (https://portaldeservicos.sindifisconacional.org.br), 
quem serão seus Delegados e Observadores, com 2 (dois) dias úteis de antecedência 
do início da primeira seção. 

 § 1° As reuniões de que trata o caput poderão ser realizadas em mais de 1 
(um) dia, consecutivos ou alternados, desde que previamente convocadas dentro do 
prazo estatutário. 

§ 2° Para fins operacionais, fica limitada a quantidade de até 4 (quatro) 
Observadores por Delegacia Sindical para participar dessas reuniões. 

Art. 2° O credenciamento para participação na reunião, ocorrerá na primeira 
seção do Conselho de Delegados Sindicais através do aplicativo do Sindifisco 
Nacional, disponível tanto na Google Store quanto na Apple Store, acessível com 
CPF e senha individual. 

Parágrafo único. Somente poderão ser credenciados os Delegados e 
Observadores que tiverem realizado a inscrição previamente, conforme estabelecido 
no caput. 

Art. 3º Em conformidade com o § 1º do art. 36 do Estatuto do Sindifisco 
Nacional, as Delegacias Sindicais, que não forem representadas por seus 
Presidentes, deverão encaminhar através do portal de serviços do Sindifisco Nacional 



declaração deste informando o membro da diretoria que o substituirá até 2 (dois) dias 
úteis do início da primeira seção. 

Parágrafo único Caso nenhum membro da Diretoria Executiva da Delegacia 
Sindical possa participar da reunião do Conselho de Delegados Sindicais (CDS), 
deverá ser encaminhada, pelo Presidente da DS, juntamente com a declaração 
mencionada no caput, a ata da Assembleia Geral com a escolha do representante 
eleito. 

Art. 4º As questões de ordem eventualmente surgidas durante a reunião 
deverão ser solicitadas através da ferramenta “levantar a mão” e encaminhadas pelo 
bate-papo (chat) da ferramenta Zoom para o Primeiro Secretário da Mesa informando 
se tratar de questão de ordem com indicação do artigo do Estatuto ou do Regimento 
Interno infringido. 

Art. 5º Os pedidos de substituição de representantes durante a reunião deverão 
ser encaminhados ao e-mail: mesacds@sn.org.br informando o nome do Delegado 
Sindical que será substituído, o nome e o cargo do substituto, o horário em que se 
dará a substituição e a qual Delegacia Sindical pertencem. 

Art. 6º Os pedidos de inscrições para debates, pedidos de esclarecimentos e 
encaminhamentos, somente poderão ser feitos após a abertura de prazo pelo 
Presidente da Mesa e deverão ser realizados na própria ferramenta Zoom através da 
solução Q&A (Question and Answers). 

Art. 7º Para segurança dos participantes e elaboração dos documentos 
necessários, bem como para identificação de vídeo, somente serão admitidos na sala 
de reuniões os Delegados e Observadores que se identificarem com seu nome 
seguido de nome da DS.  

Parágrafo único. Os Delegados e Observadores que tiverem dificuldades na 
identificação do seu nome deverão solicitar auxílio ao departamento de tecnologia do 
Sindifisco Nacional. 

Art. 8º As votações serão realizadas por meio do aplicativo mencionado no 
caput do art. 2º. 

Art. 9º As propostas aprovadas em Assembleias-Gerais nas Delegacias 
Sindicais deverão ser encaminhadas juntamente com ata da Assembleia Local e sua 
lista de presença através do portal de serviços do Sindifisco Nacional. 

Parágrafo único O disposto no caput não prejudica as propostas apresentadas 
por Delegados Sindicais no decorrer da reunião e em relação aos temas constantes 
na pauta.  

Art. 10° As propostas surgidas durante as reuniões deverão ser encaminhadas 
ao e-mail: mesacds@sn.org.br e devem ter pertinência temática com os itens 
constantes da pauta convocatória da reunião. 

Art. 11° Ficam revogados os Atos da Mesa nº 1, de 07 de maio de 2020, nº 2, 
14 de maio de 2020, e nº 3, de 20 de maio de 2020. 

Art. 12º Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa Diretora do CDS. 
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Art. 13° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ANDERSON AKAHOSHI NOVAES 
Presidente do CDS 

 

 
 

MARCELO MOSSI VENDRAMINI 
Primeiro Vice-Presidente 

 

HÉLIO ROBERTO DOS SANTOS 
Segundo Vice-Presidente 

 
 

VÂNIA OLIVEIRA RODRIGUES COELHO JULIÃO 
Secretária Geral 
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Segundo Secretário 
 


