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 Referente Projeto: Referencial Ponto de Equilíbrio 
 

Ofício Notificação nº 047/2023 – GP-CESB 

Referência: Ofício nº 002/2023 GAB - SMEBC 

 
 
 
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 a fim de encaminhar o Termo de Fomento, 
que nos foi solicitado, para implantação do projeto piloto do programa Referencial Ponto de 
Equilíbrio. 

 
Além do Termo de Fomento em anexo, deve também vossa senhoria providenciar por ofício  
o que relacionamos a seguir: 
 
01)  - Nome, cargo e contato do funcionário público a ser nomeado como coodenador e  

responsável municipal pela implantação do programa. 
02)  - Nome, cargo e contato dos funcionários públicos coodenadores regionais 

responsáveis pela implantação do programa em cada uma das unidades. 
03)  - Endereço e dados das 4 (quatro) unidades que serão contempladas com a realização 

dos cursos e também os dados do funcionário público que estiver a frente da mesma. 
04)  - Planilha com informações a seguir realcionadas. 

a) -  População do Município. 
b) -  Numero de colégios. 
c) -  Quantidade de alunos  
 

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

  
 São Paulo, 18 de janeiro de 2023. 
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