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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle -

UNACON SINDICAL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e nos termos da Portaria MTP nº

671/2021, convoca todos os servidores da Carreira de Finanças e Controle, os Analistas e Técnicos de

Finanças e Controle que em razão da alteração definida na Lei nº 13.327/2016 passaram a denominar-se

"Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle", assim como os Auditores e Técnicos Federais de

Finanças e Controle que ingressaram depois da publicação da referida lei, de todo território nacional, para

Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 9 de novembro de 2022, às 18h, em primeira

chamada, e às 18h30, em segunda chamada, na sede do UNACON Sindical, localizada na CLN 110 Bloco C

Subsolo Asa Norte, Brasília-DF, para deliberação da proposta de alterações estatutárias do UNACON

SINDICAL referente aos seguintes assuntos: adequar formas de filiação, quitação de obrigações e

desfiliação; apoiar filiados em causas judiciais relativas a questões profissionais; conferir o estatuto de

órgão ao Congresso da Carreira; alterar prazos de convocação e competências das Assembleias Gerais;

dispor sobre o Congresso da Carreira; alterar competências do Conselho de Delegados Sindicais e da

Diretoria Executiva Nacional; redefinir composição da mesa diretora do Conselho de Delegados Sindicais;

alterar competência para convocar reuniões de eleição do Conselho de Delegados Sindicais; reduzir

possibilidades de reeleição para o mesmo cargo no Sindicato; redefinir competências do Conselho Fiscal

Nacional; prorrogar período para a estruturação de Delegacias Sindicais; dispor sobre o processo eleitoral

do Sindicato e afastamentos no caso de eleições de natureza político-partidária; adequar denominações

dos cargos da Carreira de Finanças e Controle aos definidos na Lei nº 13.327/2016; alterar o quórum

qualificado para extinção do Sindicato; suprimir disposições temporárias que não se aplicam mais; incluir

regra de transição em função destas alterações. Caderno detalhado destas propostas estará à disposição

dos interessados em www.unacon.org.br até o dia desta assembleia.

Brasília-DF, 24 de agosto de 2022.

BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


