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ratam os autos de Oficio n° 012/2022 GP - CESB encaminhado pela Confederação do Elo Social Brasil 

a esta Pasta solicitando Certidão, com fundamento na Lei n 9.051/95 e art. 5°, incisos XXXl, xxXIV e 

LXXVIl da Constituição Federal de 1988. 
Ademais a referida Confederação solicita espaço fisico de escolas para a realização de sua ação que é a 

utlização de salas de aula em horários que elas estiverem disponiveis para que nelas sejam ministrados 

Cursos vivenciais para a comunidade o que será feito sem qualquer 6nus para o erário conforme projeto 

em anexo. 

Outrossim, os autos vieram instruidos com o Oficio n° 012/2022 - GP CEsB e cópia do Projeto denominado 

"Referencial Ponto de Equilibrio -Cursos Vivenciais". 

Ademais, após análise dos autos esta ASJUR retorna os autos à ASSEG para que seja questionado junto à 

Confederação os seguintes pontos: 

Qual certidão a referida Confederação está se referindo, tendo em vista que esta Pasta não emite Certidões a 

titulo de validade. O órgão responsável pela emissão de certid�o que verifica a regularidade e adimplência é 

a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE, caso seja essa a pretensão. 

Quais são as escolas que serão beneficiadas com a ação oferecida pela CESB e quais os horários que serão 

ministrados tais cursos, tendo em vista que não há especificação de escolas e horários no Oficio 

encaminhado. 

Por fim, após resolução das pendências, retorne-se os autos à ASJUR para devidos encaminhamentos. 
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