
 
 

 

 
Ofício Circular nº 006-2022/CSPB 

Brasília-DF, 14 de setembro de 2022 
 
 
Ilmas e Ilmos   
Membros da Diretoria Executiva, Membros da Diretoria Plena, Membros do Conselho Consultivo, 
Membros do Conselho Fiscal e Presidentes das Federações Filiadas à CSPB 
   
Assunto: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
  
  Companheiras e Companheiros, 
 
  A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, por seu Presidente da Diretoria 
Executiva, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os Membros da Diretoria Executiva, Membros 
da Diretoria Plena, Membros do Conselho Consultivo, Membros do Conselho Fiscal e Presidentes das 
Federações Filiadas à CSPB, para Assembleia Geral Extraordinária, na forma do Artigo 16 e seguintes do 
Estatuto Social da entidade, que se realizará no dia 23 de setembro do ano em curso, às 09H00 em 
primeira convocação, com 50% mais 01 dos membros e em segunda convocação, às 09H30 com qualquer 
número, com a seguinte pauta a ser tratada:  
 
I - Proposta apresentada da Reforma Estatutária; 
II - Comissão Organizadora do 25º Congresso da CSPB; 
III - Temários; 
IV - Demais Comissões;  
V - Regulamento Geral e Regulamento Eleitoral do 25º Congresso. 

 

 Em razão das dificuldades financeiras e a pandemia que ainda está presente, a Assembleia 

Geral Extraordinária será realizada por videoconferência através do aplicativo ZOOM. Para ter acesso à 

reunião é obrigatória a inscrição antecipada através do link abaixo. Orientamos que a inscrição seja 

efetivada até o dia 21. Após preenchimento da ficha, o link individual e intransferível para acesso à sala 

virtual será enviado no e-mail informado, no momento da inscrição.  

 

Link para inscrição (https://bit.ly/ReuniaoCSPB230922). Copie e cole em seu navegador ou clique 

aqui.  Importante esclarecer que o método virtual depende de equipamento dotado de câmera e áudio, 

bem como da prévia instalação do App ZOOM no computador ou celular que será utilizado.  

    
  Lembramos que a Assembleia irá definir regras, regulamentos e parâmetros para o 
próximo congresso eleitoral da CSPB. Portanto, contamos com a participação de todas e todos.  
  

Fraternalmente, 

 
João Domingos Gomes dos Santos 

Presidente da Diretoria Executiva da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil- 
CSPB 
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