Ofício Circular nº 06-2021/CSPB
Brasília-DF, 02 de dezembro de 2021

Ilmas e Ilmos
Membros do Conselho de Representantes da CSPB
Assunto: Convocação para Assembleia do Conselho de Representantes da CSPB
O Presidente da Diretoria Executiva da CSBP, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca os membros titulares da Diretoria Executiva e do Conselho de
Representantes para Reunião Ordinária, Edital anexo, a realizar-se no dia 16 do corrente mês e
ano, às 13H30 em primeira convocação e às 14H00 em segunda e última convocação, com a
seguinte pauta:
I – Análise da conjuntura política e econômica e, perspectivas para 2022;
II – Apreciação e deliberação do parecer do Conselho Fiscal sobre Balanço Patrimonial e
Financeiro da entidade referente ao exercício de 2020;
III – Apreciação e deliberação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2022.
Durante o evento, mais especificamente a partir das 14H00, o ex-coordenador do
Dieese, Clemente Ganz Lúcio, irá ministrar palestra seguida do lançamento do livro “O MUNDO
DO TRABALHO EM TRASNFORMAÇÃO E O FUTURO DA ATUAÇÃO SINDICAL NO BRASIL”.
Em razão das dificuldades impostas pela pandemia, a reunião será realizada por
videoconferência através do aplicativo Microsoft TEAMS. Oportunamente, o link de acesso à sala
virtual será disponibilizado e enviado aos delegados com antecedência suficiente para devida
organização de cada um.
Importante esclarecer que o método virtual depende de equipamento dotado de
câmera e áudio, bem como da prévia instalação da Plataforma Microsoft TEAMS no computador
ou celular que será utilizado.
Diante disso, as inscrições deverão ser encaminhadas através do e-mail
secretariageral@cspb.org.br, impreterivelmente até o dia 10 de dezembro do corrente ano.
Dada a importância dessa reunião em um contexto geral, contamos com a
participação de todas as federações filiadas, com no mínimo 03 (três) de seus dirigentes
imbuídos na busca das soluções para o necessário fortalecimento da CSPB e da luta dos
servidores públicos do Brasil.
Fraternalmente,

JOÃO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS
Presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil-CSPB

