
 

PORTARIA CESB Nº 006/19 

CONCLUSÃO DOS REGISTROS DE OMS 

 ORDEM DO MERITO DO ELO SOCIAL E SUAS REGULAMENTAÇÕES 

Confederação do Elo Social Brasil, instituição social sem fins lucrativos com representação 

nacional, criada nos termos dos parágrafos XVII e XVIII do Artigo 5º da Constituição da 

República 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 Jomateleno dos Santos Teixeira, RG 7.186.124-5, CPF 669.582.108-91 - OMS – 

DF 001, que a esta subscreve, com os poderes que lhe são outorgados, pelo Estatuto Social, 

Regimento Interno e Código de Ética, vem editar e publicar a presente portaria, que entra em 

vigor imediatamente a partir da data de sua assinatura e publicação em nosso portal de 

internet www.elosocial.org.br 

Dos argumentos: Nesta data ficou concluída a verificação de todos os portais de internet das 

Federações do Elo Social e listagens comprovatórias de quem teria ou não teria participado 

do Curso de Agente do Mérito do Elo Social, requisito obrigatório para que se pudesse assumir 

um dos cargos de diretores, quer estadual, seccional e regional. 

Por ocasião da posse e do juramento que todos fizeram de forma espontânea em respeitar 

acima de tuto a Constituição da República Federativa do Brasil e também nosso Estatuto, 

Regimento Interno e Código de Ética, lhe foi deferido oficialmente o número de registro na 

instituição denominado OMS – Ordem do Mérito do Elo9 Social, que passa a ser eterno. 

Artigo 1º) – Nenhum diretor quer estadual, seccional ou regional, teve qualquer tipo de 

despesa para ingressar na instituição, nem terá para nela se manter, ou dela se desligar, 

porem seu nome permanecerá em nossos registros eternamente, contando apenas com uma 

observação, se está ativo, suspenso ou excluído. 

Artigo 2º) – Qualquer diretor poderá ser transferido para outro cargo ou outra sede, bastando 

que para isto, exista a vaga pretendida e que seja aceito pela diretoria pretendida, que também 

poderá ser de outro Estado. Observação: Para que isto venha a acontecer teremos que ter 

um pedido formal do requerente, um aceite da diretoria Estadual ou Regional para aonde 

pretenda ir e o deferimento da diretoria nacional, levando-se em conta que seu numero de 

OMS permanecerá o mesmo de seu Estado de origem, mantendo se também a sigla da “UF” 
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