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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, SRA KELY PATRÍCIA PAIXÃO SILVA - SEJUSC – SECRETARIA DE JUSTIÇA, 
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, SR. EDUARDO DUARTE NOGUEIRA E 
SECRETÁRIO DA SAÚDE,  DR. ANOAR ABDUL SAMAD, DO ESTADO DA AMAZONAS. 

 
 
 
 
 
Projeto – CSRP – Centro de Socialização, 

Ressocialização e Profissionalização – Elo Social 

Referente Manifestação Tecnica com origem no Oficio nº 584/2022  

GP-CESB, emitida pelo Departamento de Proteção Social Especial – DPSE. 

  
 
 
 

Ofício Notificação nº 003/2023 – 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 a fim de informar e requerer o que segue: 
 
Através do Ofício Notificação nº 584/2022 GP-CESB, a Secretaria de Estado de 
Assistência Social do Estado da Amazonas, tomou ciência da implantação do programa 
CSRP – Centro de Socialização, Ressocialização e Profissionalização Elo Social, neste 
estado. 
 
Por determinação do senhor secretário, o expediente fora encaminhado para uma 
avaliação técnica do Departamento de Proteção Social Especial – DPSE, cujo parecer se 
encontra em anexo e fica fazendo parte integrante da presente notificação, pelos 
responsáves técnicos a seguir relacionados: 
 
Lincoln Douglas Rocha Almeida 
Supervisor Tecnico de Departamento de Proteção Especial 
 
Lilian Lopes Porto 
Subgerente de Alta Complexidade de Departamento de Proteção Social Especial 
 

Tereza Celeste Freira de Moura Pangaio 
Gerente de Alta Complexidade de Departamento de Proteção Social Esdpecial. 
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Analizando cautelosamente a manifestação técnica, a Comissão de Socialização, 
Ressocialização e Profissionalização da Ordem do Mérito do Elo Social, percebeu que o 
mesmo destacou a necessidade de agregarmos a solução proposgtwa, mais duas 
secretarias que seriam as Secretarias da Saúde e a de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania – SEJUC. 
 
Como a , mesmo constatando a nescessidade de incuir referidas secretarias na solução 
apresentada ao secretário de Estado de Assistência Social, reconheceu que a proposta 
está alinhada com os objetivos sociais da secretaria e que a mesma também envolve 
outras duas secretarias, sendo o governo do Estado do Amazonas um único corpo 
distribuído em secretarias, decidimos aproveitar o mesmo expediente e oficiar as demais  
para que de forma conjunta possam dar seus pareceres sobre a implantação do nosso 
programa. 
 
Para que issto se realize, pleiteamos uma nova audiência de forma online na qual todas 
as secretarias possam participar e opinarem sobre o programa apresentado. 
 
Nos colocamos a disposição para os eclarecimentos que se façam nescessários, e 
aguardamos o prosicionamento das 3 (três) secretarias notificadas, afim de ajustarmos 
nossas agendas para a relização da audiencia. 

 
 
  

  São Paulo, 16 de janeiro de 2023. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    “Movimento Passando o Brasil a Limpo” 


