
  

PORTARIA CESB Nº 005/2020 

CRIAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR ESTADUAL INTERINO 
 

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: A implantação do Elo Social em todos os estados da federação para 

seguir nosso Estatuto Social, Regimento Interno, Código de Ética e a própria legislação 

brasileira, fora feita através de assembleia geral, que deu posse aos primeiros diretores. 

Com o passar do tempo alguns diretores estaduais acabaram deixando o projeto por terem 

tido outras oportunidades de colocação profissional em suas vidas, o que, de certa forma, 

consideramos louvável. 

Ocorre que para seguirmos a determinação constante na portaria nº 007/2019, que proíbe a 

entrada de novos diretores, não temos como completar vagas para diretor estadual 

disponibilizadas e, sendo assim, resolve o conselho: 

Cláusula primeira: Como as vagas estaduais devem ser preenchidas por assembleia e os 

candidatos devem ter se destacado por relevantes trabalhos prestados ao longo da 

implantação do projeto, concedemos à Diretora Social Nacional o poder de promover a 

diretor estadual de forma interina qualquer diretor que venha se destacando na implantação 

do projeto em seu estado. 

Cláusula segunda: Diretores empossados no cargo de diretor estadual interino deverão ser 

mantidos em seu cargo anterior, pois no caso de não ser confirmado no cargo de diretor 

estadual, poderá retornar para seu cargo anterior. 

Cláusula terceira: A oficialização se dará quando do inicio da construção dos prédios, e é 

claro que na função de diretor estadual, todos os diretores têm de estar ativos sob pena de 

não serem reconhecidos pela assembleia.  
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