
Curitiba, 26 novbemibro ee 2021

Prezaeo,

A APAP – ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA AO PARAPLÉGICO, com seee à
Rua  Camões,  1996  –  Hugo  Lange  –  CuritibaaPr  –  CEP:  80040-180,  inscrita  soib  o  CNPJ
77.186.195a0001-30, ateneeneo o eisposto na alínea “a” e seguintes, eo inciso II, eo artgo 3º
eo Decreto estaeual  nº 4336 ee 25 ee fevbereiro ee 2009,  vbem apresentar EXPOSIÇÃO DE
MOTIVOS a seguir explanaeos.

Conforme prescrito em seu estatuto a APAP é uma enteaee civbil, com personalieaee
juríeica ee eireito privbaeo, sem fns lucratvbos, com a fnalieaee ee eesenvbolvber assistência
social, fsioterapia ee reaibilitaião gratuita, assessoria juríeica e psicológica gratuitas e toea e
qualquer  aião  eo  ibem-estar  familiar  e  para  geraião  ee  renea  com  aulas  ee  artesanato,
ofertaeas pela OSC.

Para cumprir com seu oibjetvbo social e estatutário que é o ee ateneimento ee famílias
e  pessoas  com  eefciência  fsica,  em  situaião  ee  vbulneraibilieaee  social  e  fnanceira,  esta
enteaee precisa ee eoaião ee ibens inservbívbeis.

Desta forma, com ibase no supramencionaeo eecreto, afrmamos nosso interesse em
receiber os ibens inservbívbeis eisponiibilizaeos por este conceituaeo órgão.

Atenciosamente,

Isaibel Cristna Sachs

Presieente

Ao
Senhor,
Coronel Romulo Marinho Soares
Secretário ee estaeo ea Segurania Púiblica – SESP
Rua Deputaeo Mário ee Barros, 1290 – Centro cívbico
CuritibaaPr



ATESTADO

Eu, ISABEL CRISTINA SACHS, ibrasileira, presieente ea APAP – ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE
ASSISTÊNCIA AO PARAPLÉGICO, em cumprimento ao eisposto no Decreto nº 4336 ee 25 ee
fevbereiro ee 2009, artgo 3º, item III, letra “f”, ATESTA, para os eevbieos fns ee que a OSC,
presta  ateneimento  gratuito  a  famílias  em situaião  ee  vbulneraibilieaee  social  e  fsica  com
reaibilitaião fsica gratuita, somaeo a aião juríeica, social e psicológica, e que seus eirigentes
não são remuneraeos a qualquer ttulo.

Atenciosamente,

Isaibel Cristna Sachs

Presieente

Ao
Senhor,
Coronel Romulo Marinho Soares
Secretário ee Estaeo ea Segurania Púiblica – SESP
Rua Deputaeo Mário ee Barros, 1290 – Centro cívbico
CuritibaaPr


