
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR LUCIANO CARVALHO, SECRETÁRIO DE OBRAS DO 
DISTRITO FEDERAL. 
   
 

 

Pauta de reunião 
Agendada para 19/08/2022 as 10:30  
 
 
 
Ofício 396/2022 – 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 Excelência, a fim de informar o que segue: 
 

Informamos que pré-agendamos nossa audiência do dia 18/08/2022, as 15:00, no gabinete 
de vossa senhoria e para tanto enviamos nossa sugestão de pauta a ser aprovada por 
antecipação o que tornará produtiva nossa audiência. 

Pauta de audiência: Aquisição ou concessão de uso de 14 (quatorze) terrenos com 500 
(quinhentos metros quadrados) distribuídos por todo território do DF a cada 200.000 
(duzentos mil) habitantes para nós mesmos serem edificadas as sedes do projeto 
denominado Social do Cidadão.  
 

Fará parte da pauta também a apresentação do programa CSRP – Centro de Socialização 
Ressocialização e profissionalização Elo Social, que tem o objetivo de dar ao governo uma 
nova opção no combate ao crescimento avassalador e desenfreado da dependência 
química e da população em situação de rua, nos grandes municípios do estado. 
 

O projeto está amparado no Guia de Atuação Ministerial em anexo, editado pelo CNMP – 
Conselho Nacional do Ministério Público. 
 
 

Na audiência estaremos também tratando da possibilidade de adquirirmos ou termos uma 
concessão de uso de área de terra que nos permita edificar uma unidade com capacidade 
de abrigar de forma rotativa a quantidade de 2.400 (dois mil e quatrocentos) moradores. 
 
 

                                                                            São Paulo, 11 de agosto de 2022.  
 

                                          
 

“Movimento Passando o Brasil a Limpo” 
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