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EXCELENTÍSSIMA SENHORA NOMEIA ROCHA VEREADORA DO MUNICIPIO DE 
CURITIBA PARANÁ  
 
 
 
 
 
Referente: Pedido de concessão de uso de áreas públicas  
para implantação do Programa Social do Cidadão e de Cooperativas do sistema INER 
“Projeto Lixo Zero Social 10” www.socialdocidadao.org.br  www.ccoperiner.org.br  
 
 
Oficio nº 512/2021 – 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 em atendimento a solicitação 
deste gabinete apresentar elementos para embasar a criação de projeto a ser enviado para 
o Executivo tendo como escopo a concessão de uso de áreas públicas para construção de 
equipamentos sociais. 
 
a) – Um terreno de 600 (seiscentos metros quadrados) o mais próximo da zona central 

possível, pois neste terreno será edificado nossa Sede Seccional, responsável pelo 
comando das outras 9 (nove) sedes regionais. 

 

 
 
 Passeio Virtual Sede Seccional  https://www.youtube.com/watch?v=mR7jYAIYnls&t=4s 
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b) – 9 (nove) terrenos com 400 (quatrocentos) metros quadrados distribuídos pelas 

periferias da capital, prioritariamente e locais aonde tenham altos índices de 
criminalidade e também de população considerada a baixo da linha da pobreza para que 
nestes terrenos sejam edificadas nossas Sedes Regionais, conforme segue: 

 

 
 
Passeio Virtual Sede Regional  https://www.youtube.com/watch?v=5D6h9NF16_c&t=1s 
 

Locais sugeridos para ser implantados os prédios sociais regionais:  
 
- UBERABA VILA ICARAI; 
- UBERABA VILA UNIÃO/AUDI; 
- SITIO CERCADO - VILA OSTERNA; 
- PRADO VELHO - VILA DAS TORRES; 
- PAROLIN / VILA PAROLIN; 
- CIC - VILA CONCORDIA; 
- ATUBA/VILA TUPI; 
- CAJURÚ/VILA TRINDADE; 
- TATUQUARA/TERRA SANTA; 

     - UMBARÁ /VILA HEBRON. 
 
c) – 5 (cinco) áreas de terra com a média de 10.000 (deis mil) metros quadrados para que 

nelas sejam edificadas as cooperativas do Sistema COOPERINERs que deverão ter a 
concessão em nome do Instituto INER, que poderá utilizar a área única e exclusivamente 
para abrigar 40 (quarenta) cooperados, nos moldes constantes na estrutura, segue 
abaixo e que já é de conhecimento deste gabinete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5D6h9NF16_c&t=1s


 
 

www.cooperiner.org.br 
 

 
 
Passeio Virtual COOPERINERs Modelo padrão  https://www.cooperiner.org.br/passeio-
virtual  

 
DO ATIDAMENTO: 
 
O presente oficio deve ser visto como um aditamento do Oficio nº 026/2021 – GP-CESB, 
enviado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Curitiba (    
https://8f074c2f2d684cc4bef7319509739f0f.usrfiles.com/ugd/8f074c_cb5b7f3cf4cf4edf9d4
9c2a5f22a7e55.pdf ), que fica fazendo parte integrante do presente. 
 
DA ELABORAÇÃO DO PROJETO  
 
Temos plena consciência de tudo que se faz necessário para elaboração do projeto a ser 
aprovado no legislativo e posteriormente enviado para ao executivo e reforçamos estarmos 
aptos não só a colaborar no desenvolvimento do projeto como também na apresentação 
de todos os documentos que se fizerem necessários. 
 
 
                                                                São Paulo, 03 de setembro de 2021.  
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