
 

CESB – CONFEDERAÇÃO DO ELO SOCIAL BRASIL 

Gabinete da presidência 

CNPJ 08.573.345/0001-46 
 

PORTARIA Nº 001/2022 - CONGELAMENTO DE DIRETORIAS  
 

A 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, através dos poderes que lhe 

são outorgados, pelo Estatuto Social, Regimento Interno e Código de Ética, vem editar 

a presente portaria, que entra em vigor imediatamente na data de sua assinatura e 

publicação em nosso portal de internet www.elosocial.org.br. 

DOS ARGUMENTOS: A Confederação do Elo Social Brasil implantou em todos os 

estados da federação brasileira o “Sistema Elo Social” através do programa denominado 

“Lixo Zero, Social 10”, por meio do qual se irá construir, de forma regionalizada, 

equipamentos sociais do projeto Social do Cidadão (www.socialdocidadao.org.br). 

Em cada um desses prédios teremos as diretorias de: Saúde, Jurídica, Educação, 

Psicologia, Delegacia Social e de Socialização e Ressocialização. 

Para ocupar esses cargos de diretores, ministramos, em todo o Brasil, palestras de 

cidadania, através das quais, foram criadas diretorias para cada cem mil ou duzentos mil 

habitantes que foram imediatamente empossadas pela assembleia. 

Com este, trabalho atingimos 10.276 (dez mil duzentos e setenta e seis) diretores, 

distribuídos em Estaduais, Seccionais e Regionais, o que está devidamente publicado 

em nossos portais de internet nacional e estaduais. 

DO CONGELAMENTO DAS DIRETORIAS: Com o avançar do projeto, e estando todos 

os diretores com suas vagas asseguradas pelo Estatuto Social, Regimento Interno e 

Código de Ética, resolvemos congelar as diretorias até que se iniciem as construções 

dos equipamentos sociais. 

DIRETORIAS MANTIDAS EM FUNCIONAMENTO: Ficam mantidas em funcionamento 

apenas as Diretorias de Patrimônio e de Cursos Vivenciais. 

                                                                   São Paulo 04 de janeiro de 2022 

 

“Movimento Passando o Brasil a Limpo” 

http://www.elosocial.org.br/
http://www.socialdocidadao.org.br/

