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Oficio Notificação nº 048/2023 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 Senhoria em atendimento ao requerido nos autos do 
processo nº 11371773/2022 de 12/12/2022, informar e requerer o que segue: 
 
INFORMA QUE: 
 
- A certidão pleiteada nos termos da Lei 9.051/95 e artigo 5º  incisos XXXIII, XXXIV e LXXVII 
da Constituição da Repúbica Federativa do Brasil de 1.988, já foi dada, vez que o simples 
fato de responderem já serve para nós como uma certidão expedida. 
 
- Com relação a dúvida sanada de qual seriam as escolas, esclarecemos  não temos como 
informar, vez que nossa proposta foi para que a secretaria escolhesse os 4 (quatro) pontos 
de maior vulnerabilidade social de Fortaleza. 
 
Foi exatamente por este motivo quie solicitamos uma reunião de apresentação do projeto 
que poderia ser presencial ou online, conforme se pode constatatar pelo nosso Oficio 
012/2022 GP – CESB. 
 
Tendo em vista os exclarecimentos acima, reinteramos o solicitado em nosso oficio nº 
012/2022 GP – CESB, pleiteando mais uma vez o agendamento da audiência requerida onde 
poderemos melhor elucidar nossa proposta. 

 
 Estamos preparados para dar início imediato aos trabalhos e nos colocamos a disposição     
para  esclarecimentos que se façam necessários. 
 

  
 São Paulo, 19 de janeiro de 2023. 
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