
 

PORTARIA CESB Nº 001/2021 

CRIAÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO 

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:  Quando da criação do projeto “Lixo Zero, Social 10”, fora feita 

parceria com a ACDB – Assessores Coligados do Brasil – e com o SINDETAP – 

Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros – para que os mesmos 

procedessem a notificação das Prefeituras com relação à concessão de uso de áreas 

públicas para construção das usinas e também dos prédios do Elo Social. 

Na ocasião, pactuou-se um valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para terrenos das 

usinas e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para terrenos a serem utilizados nas 

construções dos prédios do Elo Social. 

Tendo em vista a quantidade de prefeituras envolvidas e a distribuição das mesmas 

em todo o território nacional, decide a Diretoria Nacional do Elo Social notificar todas 

as prefeituras contempladas com relação à possibilidade de cederem terrenos 

públicos. 

Desta forma, cria-se, nesta data, a diretoria de patrimônio da CESB – Confederação 

do Elo Social Brasil –, que atuará juntamente com os diretores do Elo Social e 

partilhando com os mesmos os valores acima referendados a serem liberados através 

de Ações Nominais da INER S/A de Capital Fechado do estado referência. 

 

                                                                       São Paulo 13 de setembro de 2021 
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