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FUNDAINIENT AIebo JIJFtlDIC^.. Oficio feito com pedido de Certid5o, formulado nos termos
da Lei 9.051/95,  em seus artigos 10 e 2°, sendo que, a justificativa do artigo 2° 6 para que
a mesma seja postada em nosso portal da internet.   A certidao pleiteada deve ser enviada
para o endere?o fornecido no prazo de 15 dias, de forma gratuita, nos termos do artigo 5°,
inciso  LXX\lII,   e  tamb6m  os  incisos  XXXIII   e  XXXIV,   em  suas  alineas  "A"  e  "8",   da
Constituigao Federal de 1988, o que deve ser feito sob pena de lmprobidade Administrativa,
nos termos da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992.

Confedera§5o   do   Flo   Social   Brasil,   instituieao   social   sem   fins   lucrativos,   com
representaeao  macional,  criada  nos  termos  dos  incisos  Xvll  e  XVIIl  do  Artigo  5°,  da
Constituigao  da   Reptlbh.ca  Federativa  de  Brasil,   e  do  artigo   16,  de  Decreto  678  de
06/11/1992,   e  das  leis  9.790/99  e   10.406/06,   iuscrita  no  CNPJ   08.573.345/000146,
representada   neste   ato   por   seu   diretori]residente,   que   a   esta   subscreve,   vein
respeitosamente a presenga de Vossa Excelencia, a fim de oficiar do que segue:

Nossa instituicao conta com 32 (trinta e dois) anos de existencia, ao longo dos quais criou
uma nova vis5o para a pratica de atividades sociais em nosso pals, e a visao que adotamos
for a empresarial, ou seja, n6s praticamos o social com a visao empresarial, e, desta forma,
nunca nos valemos de verbas pdblicas hem de mao de obra voluntaria nem na implantacao
nem   na   manuten§5o   de   nossos   projetos,   motivo   pelo   qual   entendemos   estarmos
verdadeiramente   ajudando   o   nosso   pals   e,   de   certa   fomia,   nos   defendendo   da
dependchcia do Estado, que sempre se reflete ro resuhado das instituic6es sociais a ele
cconvenfadas, fato que resulta em urn, altissimo indice de mortalidade das mesmas.

INFORMA QUE:

Estamos  implantando  em  todos  os  estados  da  federaeao  brasileira  e  no  distrito federal,
nosso    prQjeto    denominado    CSRP   -   Centro    de    Socializa9ao,    Ressocializag5o   e
Profissionalizagao -Elo Social,  www.elosocial.orci.br/csro   todos os estados de federagao
bwleira.

NOSSO OBJETIVO:

Ccomo se pode notar pelo projeto em anexo, nosso objetivo e dar aos munieipios atrav6s
da iniciativa privada e dos cons6roios munidpais a serem criados nos termos do artigo 13°
ppardgrafo IV da  Lei 8.742/93 uma nova opcao no combate ao crescimento avassalador e
desenfreado da dependencia qufmica e da popLilagao em situagao de rua.



A atuaeao municipal e primordial na solucao para o apoio as pessoas em situa9ao acima
relatada,  mas  isto  nao  exime  a  responsabilidade  do  estado  que  6  compartilhada,  nos
moldes em  que esta  preconizado  na  Guia de Atuaeao Ministerial,  editado  pelo CNMP -
Conselho  Nacional  do  Minist6rio  Pdblico,  que  regulamentou  as  atuae6es  do  governo
federal, estaduais e municipais.

NOSSO REQUERllvIENTO:

Desta  forma,  nos  valemos  do  presente  OFfcIO  NOTIFICACAO,  para  pleitear  a  Vossa
Excelencia que, ap6s a devida analise t6cnica por equipe espe6ializada, se digne deferir a
realizaeao de uma audiencia  presencial,  com  nossos diretores  estaduais,  ou online,  com
nossos diretores federais, para que possamos proceder a apresentacao formal do projeto.

Confirma§ao da reuniao pleiteada, favor enviar para o e-mail presidencia@elosocial.orq.br
113991-9919 -11984604046                                                     .

DA CERTIDAO PLEITEADA:

A certidao pleiteada deve ser enviada no prazo de  15 dias, de forma gratuita,  nos termos
do  artigo  5°,  inciso  LXXVIl,  garantida  tambem  pelos  incisos  Xxxlll  e  XXXIV,  em  suas
alineas "a"  e "b",  do mesmo artigo 5°,  da  Constituigao Federal,  a que deve ser feito sob
pena de lmprobidade Administrativa, de acordo com a Lei n° 8.429, de 02/06/1992.

Para efeito do artigo 2° da  Lei  9.051/95,  irformamos que o endereeo  para onde se deve
enviar a certidao e a de nossa sede nacional de implanta9ao de projeto, sita a Rua Cecflia
Bonilha,145 -Sao Paulo -Capital ~ CEP 02919-000.

Sao Paulo,12 de agosto de 2022.

"Nlovimento Passando o Brasil a Limpo"


