
 

PORTARIA CESB Nº 005/19 

PROIBIÇÃO DE ENVOLVIMENTO FINANCEIRO 

 DE QUALQUER DIRETOR DO ELO SOCIAL EM QUALQUER DOS PROJETOS 

 

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 00, que a esta subscreve, e com os poderes que lhe são outorgados, pelo Estatuto Social, 

Regimento Interno e Código de ética, vem mui e respeitosamente editar e publicar a presente 

portaria que entra em vigor imediatamente a partir da data der sua publicação em nosso portal 

de internet www.elosocial.org.br 

Dos argumentos: Nossa instituição foi criada em 1.990, com o objetivo de propagar a 

cidadania e intervir de forma positiva na valorização da família, na minimização da 

criminalidade, no acompanhamento das atividades governamentais intercedendo sempre que 

encontrarmos desvios de caráter e também da participação legislativa através da CLP 

www.participacaolegislativa.org.br  

Nosso estatuto proíbe terminantemente recebimento de verbas advindas de órgãos 

governamentais e também inclui nesta proibição o recebimento ou arrecadação de valores de 

usuários de nossos projetos, como também de diretores contratados ou voluntários. 

Trabalhamos através de patrocinadores e de verbas advinda única e exclusivamente da 

iniciativa privada nestes últimos anos advindas da implantação do “Sistema Lixo Zero Social 

10”. A implantação das 27 (vinte e sete) Federações do Elo Social do Brasil que cobre todos 

os estados do Brasil, não custou sequer um centavo para nenhum dos integrantes, sendo 

todas as viagens, hospedagens, locações de espaço, materiais utilizados e tudo mais, sendo 

custeado única e exclusivamente pela iniciativa privada. 

Artigo Primeiro: Fica terminantemente proibida a arrecadação de qualquer valor que seja de 

diretores do Elo Social para fins de qualquer dos projetos da CESB, inclusive o projeto “Lixo 

Zero Social 10”, devendo todos os diretores aguardarem o Registro na CLT os que forem fixos 

e os que forem PJ a assinatura de contratos. Publique-se nesta data e revogue-se todas as 

determinações em contrário.                                     

                                                                                          São Paulo 16 de agosto de 2019 
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