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Edital de Convocação de Assembleia de Representantes Extraordinária remota/ARE-r da 
FENAFIM 

  

 
O presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais – 
FENAFIM, nos termos das disposições estatutárias, em especial as previstas nos artigos 
15, 18 e 23, observadas as recomendações das autoridades públicas, em razão da 
pandemia de Covid-19, convoca os representantes das entidades filiadas para 
a Assembleia de Representantes Extraordinária remota, que será realizada através do 
aplicativo Cisco Webex Meetings, Sala de Reunião ID: 627 093 793, no dia 9 de junho 
de 2020, terça-feira, com primeira chamada às 09h:00 (nove horas), para avaliar, discutir 
e deliberar sobre a seguinte pauta: 

 

1. Propostas de alterações estatutárias nos artigos 15, 16 e 48; 

(Objetivos: prever prazo menor e mais adequado para a convocação de assembleias 

remotas, reduzir o intervalo entre a primeira e segunda chamada, no caso de assembleia 

remota, e disciplinar a participação de substituto em reuniões da Diretoria Executiva e 

do Conselho Fiscal) 

  

2. Impetração de ADIN e/ou habilitação como amicus curiae em ações judiciais relativas 

ao limite remuneratório. 

  

 

Pedimos atenção ao que dispõe o § 8º do art. 5º do Estatuto da FENAFIM, para que na 

ARE-r o representante seja um Auditor ou Fiscal, na qualidade de presidente ou, em 

caso de impedimento, seu substituto legal ou filiado com expressa delegação daquele 

mandatário, a ser encaminhada para o e-mail fenafim@fenafim.com.br, com cópia 

para presidente@fenafim.com.br, até às 12 horas do dia 8 de junho de 2020, 

impreterivelmente. 

 

Solicitamos ainda a observância do disposto no parágrafo único do art. 11 e art.14 do 

Estatuto da FENAFIM, regularidade e ciência de que os votos serão computados 

considerando-se a média de pagamentos. 

 

 
Brasília-DF, 20 de maio de 2020. 
 

 

Célio Fernando de Souza Silva 

Presidente da FENAFIM 
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