
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR RONALDO CAIADO – GOVERNADOR DO ESTADO DE 
GOIÁS  
 
 
 
 
Referente ciência Referente Ofício Nº 678/2023/SGG 
Oriundo do Ofício Notificação nº 488/2022 – GP- CESB   
Programa: CSRP – Centro de Socialização, Ressocialização e Profissionalização 
www.elosocial.org.br/csrp  
 
 
 
Ofício Notificação nº 067/2023 – GP- CESB 
 
 
Confederação do Elo Social Brasil, instituição social sem fins lucrativos, com 
representação nacional, criada nos termos dos incisos XVII e XVIII do Artigo 5º, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 16, do Decreto 678 de 
06/11/1992, e das leis 9.790/99 e 10.406/06, inscrita no CNPJ 08.573.345/0001-46, 
representada neste ato por seu diretor-presidente, que a esta subscreve, vem 
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, a fim de oficiar do que segue: 
 
Nossa instituição conta com 32 (trinta e dois) anos de existência, ao longo dos quais criou 
uma nova visão para a prática de atividades sociais em nosso país, e a visão que adotamos 
foi a empresarial, ou seja, nós praticamos o social com a visão empresarial, e, desta forma, 
nunca nos valemos de verbas públicas nem de mão de obra voluntária nem na implantação 
nem na manutenção de nossos projetos, motivo pelo qual entendemos estarmos 
verdadeiramente ajudando o nosso país e, de certa forma, nos defendendo da 
dependência do Estado, que sempre se reflete no resultado das instituições sociais a ele 
conveniadas, fato que resulta em um, altíssimo índice de mortalidade das mesmas. 
 
DOS FATOS: 
 
Atraves do Ofício nº 488/2022 – GP- CESB – Comunicamos a implantação no estado de 
Goiás do Programa denominado: CSRP – Centro de Socialização, Ressocialização e 
Profissionalização. 
 
O Governador, por sua vez encaminhou o referido oficio a seus secretários que no gozo do 
cargo de confiança que exercem ao nosso ver agiram com desídia e de certa forma até falta 
de respeito e cognição ao nos encaminhar o email que fica fazendo parte integrante do 
presente oficio. 
 

ENC: Resposta ao Ofício Notificação nº 488/2022 – GP- CESB. 
 
-----Mensagem original----- 
De: SEI E-MAIL SISTEMA <sei-noreply@sistemas.goias.gov.br>  
Enviada em: Friday, February 17, 2023 7:14 AM 
Para: presidencia@elosocial.org.br 
Assunto: Resposta ao Ofício Notificação nº 488/2022 – GP- CESB. 
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Ao cumprimentá-lo, reportamo-nos ao Ofício Notificação nº 
488/2022 – GP-CESB-(000033887954), subscrito por VSª, 
apresentando proposta de implantação de Projeto CSRP/Centro de 
Socialização, Ressocialização e Profissionalização - 
(000033888038), no âmbito do Estado de Goiás, a fim encaminharmos 
cópia do Despacho nº 768/2023/GAB - (000037725038), da Secretaria 
de Estado da Saúde, prestando esclarecimentos quanto ao pleito em 
comento. 
 
SOLICITAMOS A GENTILEZA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DESTE E-
MAIL PROCESSO Nº 202218037005705 
 
 

 

SEGUE NOSSA RESPOSTA AO E-MAIL ACIMA 
   
Ilustríssimo Senhor 
Ronaldo Caiado 
Governador do Estado de Goiás. 
 
 
Referente Ofício Nº 678/2023/SGG 
 
 
Acusamos o recebimento do Ofício 000037843525 e do Despacho de Seu Gabinete 
00037725038 em anexo. 
 
Comunicamos que, após análise de nossos técnicos e juristas, o conteúdo do despacho 
nos pareceu desprovido de conhecimentos legislativos, técnicos e cognitivos. 
 
Vejamos que em momento nenhum se solicitou parceria, muito pelo contrário, deixamos 
claro que não fazemos convênios. 
 
Seus secretários e técnicos estão bastante despreparados, pois escrevem uma coisa e 
concluem outra o que para nós foi visto como falta de cognição. 
 
O expediente foi para vários profissionais e a final prevaleceu apenas a manifestação do 
secretário da saúde que é totalmente infundada e contraditória. 
 
Outro absurdo é justificar a devolutiva para que se aguarde a aprovação do Ministério da 
Saúde, Mistério da Cidadania e outros órgãos federais, demostrando que seus secretários 
e técnicos, não dominam o regimento interno da secretaria, nem a constituição estadual 
que dirá a Constituição federal. 
 
Tudo que pedimos foi o Agendamento de uma audiência para apresentarmos o programa 
as secretarias envolvidas na solução que estamos trazendo a este estado única e 
exclusivamente através da iniciativa privada. 
 
Relação de |Secretarias que entendemos serem beneficiadas com o programa: 
Secretaria de Assistência Social, 
Secretaria da Saúde 
Secretaria do Trabalho, 
Secretaria de Cultura 
Secretaria de Educação 
Secretaria de Segurança Publica 
e outras secretarias que se beneficiaram indiretamente. 
 



 
 
Se quiserem aprovação do Ministério da Cidadania, assistam a audiência gravada atraves 
do link a seguir:   
  
https://www.elosocial.org.br/post/ministerio-da-cidadania-senapred-recebe-apresentacao-
do-projeto-csrp-elo-social  
 
Se quiserem saber a postura do Ministério da Saúde acessem o link da audiência gravada 
a seguir:  
 
https://www.elosocial.org.br/post/ministerio-da-saude-recebe-apresentacao-do-csrp-elo-
social 
 
Se quiserem saber o posicionamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, assistam 
a audiência gravada:  
   
https://www.elosocial.org.br/post/ministerio-do-desenvolvimento-regional-recebe-
apresentacao-do-projeto-csrp 
 
Se quiserem saber o posicionamento de todas as autoridades federais que foram 
notificadas, acessem o link a seguir:  
 
https://www.elosocial.org.br/autoridades-federais 
 
 
DA RESPOSTA ATRAVES DE UMA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL  
 
Nos termos da Lei 9051 de 1990, valemos do presente para notificar o digníssimo 
Governador do Estado de Goiás, a esclarecer no prazo de 15 (quinze) dias se mantem o 
despacho a nos enviado atraves do presente e-mail, ou vai determinar a seus secretários 
que exercem cargo de confiança que realmente analisem o oficio notificação Assunto:  
Resposta ao Ofício Notificação nº 488/2022 – GP- CESB, sob pena ajuizamento de ação 
de Improbidade Administrativa junto ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) e também 
pedido de abertura de impeachment junto a Assembleia Legislativa de Goiás.      
 
Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários e 
subscrevemos atenciosamente. 
 
São paulo 20 de fevereiro de 2023 
 
CESB - Confederação do Elo Social Brasil 
Gabinete da Presidencia 
presidencia@elosocial.org.br    
Fone 11 3991-9919 - 11 9814604046 
 
OFICO NOTIFICAÇÃO ENVIADO COM CÓPIAS PARA: 
 
Gabinete do Governador 
Ouvidoria 
Presidencia da Assembleia Legislativa de Goiás 
deputado Bruno Peixoto brunopeixoto@al.go.leg.br  
Procuradoria Geral do Estado 
Juliana Pereira Diniz Prudente 
Cláudio Grande Júnior 
Secretaria de Assistência Social 
Secretaria de Segurança Publica 
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Secretaria da Saúde 
Secretaria do Trabalho 
Secretaria da Educação 
Secretaria da Cultura 
Comissões de Direitos Humanos  
 
 
OFÍCIO NOTIFICAÇÃO ENVIADO COM CÓPIAS E PEDIDO DE PROVIDENCIAS PARA 
AS COMISSÕES A SEGUIR: 
 
Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa,  
Presidida pelo deputado Rafael Gouveia 
 
Comissão de Assistência Social 
Presidida pelo deputado Chico KGL  
 
Comissão da Criança e do Adolescente 
Presidida pela deputada Lêda Borges  
 
Comissão da Educação, Cultura e Esportes 
Presidida pelo deputado Talles Barreto  
 
Comissão de Organização dos Municípios 
Presidida pelo deputado Wagner Neto  
 
Comissão da Saúde 
Presidida pelo deputado Gustavo Sebba  
 
Comissão de Segurança Publica 
Presidida pelo deputado e Delegado Eduardo Prado 
 
 
INFORMA QUE: 
 
Estamos implantando em todos os estados da federação brasileira e no distrito federal, 
nosso projeto denominado CSRP – Centro de Socialização, Ressocialização e 
Profissionalização - Elo Social, www.elosocial.org.br/csrp  todos os estados da federação 
brasileira. 
 
NOSSO OBJETIVO: 
 
Como se pode notar pelo projeto em anexo, nosso objetivo é dar aos municípios através 
da iniciativa privada e dos consórcios municipais a serem criados nos termos do artigo 13º 
parágrafo IV da Lei 8.742/93 uma nova opção no combate ao crescimento avassalador e 
desenfreado da dependência química e da população em situação de rua. 
 
NOSSO REQUERIMENTO: 
 
Desta forma, nos valemos do presente OFÍCIO NOTIFICAÇÃO, para pleitear a Vossa 
Excelência que, após a devida análise técnica por equipe especializada, se digne 
determinar as secretarias que participaram do parecer que nos foi enviado que procedam 
uma reanalise dos fatos, vem que ao nosso ver foram negligentes o que expõe este 
governador a possível ajuizamento de Ação por Improbidade administrativa perante o STJ 
e também a pedido de imitam perante a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. 
 
  

http://www.elosocial.org.br/csrp


 
 
 
DA CERTIDÃO PLEITEADA: 
 
A certidão pleiteada deve ser enviada no prazo de 15 dias, para a nossa sede nacional de 
implantação de projeto, sita à Rua Cecília Bonilha, 145 – São Paulo – Capital – CEP 02919-
000 - Fone 11 3991-9919 -  
 
O silencio por parte deste conselho, será tido por nós como uma concordância táctica com 
a atuação dos profissionais do ramo que este conselho representa. 
 
 
 
 

                                                                     São Paulo, 20 de fevereiro de 2023.  
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Movimento Passando o Brasil a Limpo” 


