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ALEGO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE colAs Gabinete da Presidência 

DESPACHO N° 13612023-ATJ-GP 

Assessoria Técnico-Jurídica da Presidência 

Processo n°: 1371 

Interessado: Instituto Nacional Elogistica Reserva 

Assunto: Oficio Notificação n° 021/2023. Programa "Lixo Zero Social 10", 

1. Tratam os autos de solicitação do Instituto Nacional Elogistica Reserva - INER, por meio 

do Oficio Notificação n° 021/2023, o qual solicita o encaminhamento do Oficio Notificação n° 020/2023-

GP-INER à Comissão do Meio Ambiente para análise e providências cabíveis. 

2. Dessa forma, encaminhem-se o Oficio Notificação n° 020/2023 — GP — INER e seus 

anexos à Comissão do Meio Ambiente. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DE GOIÁS, em Goiania, aos 09 dias do mês de janeiro de 2023. 

ATJ/Nmc1J/m1 
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Instituto Nacional Elogistica Reverse 
CNN 08.449.117/0001-69 

Programa "Lixo Zero Social 10" 
Rua Cecilia Bonilha, 147— Sao Paulo — S.P. — CEP 02919=000 Fone 55 11 3991-9919 

Oficio Notificação n° 021/2023 GP-INER 

Excelentíssimo Sr. 
Bruno Peixoto 
Presidente da Assembleia Legislativa dó Estado de Goias 
Fundamentação Legal: Lei n° 14.341, de 18 de maio de 2022 

Email: brunopeixoto©gmail.com; agendapresidenciabruno@gmail.cóm 
Fones: (62) 3221-3001 / 3095 • 

Instituto Nacional Elogistica Reversa, instituição social sem fins lucrativos, com 
representação nacional, criada nos termos dos incisos XVII e XVIII do Artigo 5°, da 
Constituição da República Federativa do'. Brasil, e do artigo 16, do Decreto 678 de 
06/11/1992, e das leis 9.790/99 e 10.4d6/p6, inscrita no CNN 08.449.117/0001-69, com 
diretoria de implantação de projetos sita na Rua Cecilia Bonilha n° 147 — Vila Bonilha — São 
Paulo — CEP 02919-000 — Fone 55 11',3991-9919 11 984604046, representada neste ato 
por seu diretor-presidente, que a esta subscreve, vem respeitosamente à presença de 
Vossa Excelência, a fim de requerer que se digne a determinar o encaminhamento do 
presente expediente nos moldes constitucionais e regimentais, para a Comissão do Melo 
Ambiente desse estado, para que proceda a análise e tome as providências cabíveis. 

São Paulo, 28 de fevereiro de 2023. 

1NER - lnstlju N4IgI I Elogistica Reverse 
Opsissi eno dos Santos Teixera 
Dir es ante - OMS 001 - 1° Região 
(11) 2528-7762 / (11) 984.604.046 
presidencia@institutoinerorg.br 

"Movimento Passando o Brasil a Limpo" 
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Instituto Nacional Elogistica Reversa 
CNPJ 08.449.117/0001-69 

Programa "Lixo Zero Social 10" 
Rua Cecilia Bonilha, 147 — Sao Paulo — S.P. —CEP 02919=000 - Fone 55 11 3991-9919 

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2023 

Oficio Notificação n° 020/2023 — GP - INER 

Excelentíssimo Sr. 
Presidente da Comissào do Meio Ambiente do Estado de Golf's 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Oficio Notificação feito com pedido de Certidão, 
formulado nos termos da Lei 9.051/95, em seus artigos 1° e 2°, sendo que, a justificative 
do artigo 2° é para que a certidão pleiteada seja postada em nosso portal da intemet e 
ciencia de que a autoridade noticicada tomou ciencia. A certidão pleiteada deve ser 
enviada para o endetego fornecido no prazo de 15 dias, de forma gratuita, nos termos do 
artigo 5°, inciso DONA e também os incisos XXXIII e XXXIV, em suas alíneas "A" e "8", 
da Constituição Federal de 1988, o que deve ser feito sob pena de Improbidade 
Administrativa, nos termos da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992. 

Instituto Nacional Elogística Reversa, instituição social sem fins lucrativos, com 
representação nacional, criada nos termos dos incisos XVII e XVIII do Artigo 5°, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 16, do Decreto 678 de 
06/11/1992, e das lets 9.790/99 e 10.406/06, inscrita no CNPJ 08.449.117/0001-69, com 
diretoria de implantailo de projetos sita na Rua Cecilia Bonilha n° 147 — Vila Bonilha — São 
Paulo — CEP 02919-000 — Fone 55 11 3991-9919 11 984604046, representada neste ato 
por seu diretor-presidente, que a esta subscreve, vem respeitosamente à presença de 
Vossa Excelência, a fim de oficiar do que segue: 
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INFORMA QUE: 

Nossa instituição foi criada peta CESB Confederação do Elo Social Brasil, instituição 
com mais de 32 (trintá e dois) anos de existência, ao longo dos quais criou uma nova visão 
para a prática de atividades sociais em nosso pais, e a visão que adotamos foi a 
empresarial, ou seja, nós praticamos o social com a visão empresarial, e, desta forma, 
nunca nos valemos de verbas públicas nem de mão de obras voluntárias nem na 
implantação e nem na manutenção de nossos projetos, motivo pelo qual entendemos 
estarmos ajudando, ;verdadeiramente o nosso país, e de certa forma aliviando esta 
dependência do Estaiio. 

Com esta visão, estamos implantando em todos os estados da federação brasileira e no 
distrito federal, o projeto denominado "Lixo Zero Social lo", através do Sistema INER 
de Residuos Sólidos https://www.institutoiner.oro.briaoresenta%C3%A7%C3%A3o-iner,
que possibilita a todos os municípios se enquadrarem na Nova Lei de Resíduos Sólidos 
sem a utilização de recursos públicos na implantação. 

A Lei Federal 12.305/2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e 
suas normas regulamentadoras, troxeram para as prefeituras e prefeitos uma 
responsabiliade muito grande para com a destinação dos resíduos sólidos e ao que se 
pode ver, no Brasil não se chegou a uma solução capaz de amparar todas as 5.570 
Prefeituras. 

Os lixões estão proibidos, os aterros sanitários tem alto custo e compravadamente são 
considerados inacessíveis para mais de 90% (noventa por canto) dos município, além de 

-4 pelas avaliações que temos em nosso poder, ser inviáveis para a iniciativa privada. 

Devemos levar em conta que a logística dos aterros sanitários existentes, vem penalizando 
algumas e beneficiando outras prefeituras, fato que reforça a tese da nescessidade de 
todos terem uma nova opção. 

A implantação de usinas é um sistema que vem sendo utilizado nos países evoluídos, a 
muitos anos, entendemos ser a unica forma de resolver de vez o problema no Brasil, no 
entanto, para implanta-lo se faz nescessário a criação de uma logística estadual e regional 
que garanta uma tonelagem minima de resíduos por dia. 

Nos do Sistema INER de Resíduos Sólidos, desenvolvemos esta logística a nível nacional 
e acreditamos poder implanta-la no Brasil, com investimentos 100% (cem por canto) da 
iniciativa privada e uma redução dos custos hoje suportados pelas prefeituras em no 
minimo 20% (vinte por canto) dos atuais. 

NOSSO OBJETIVO: 

Temos como objetivd, proceder uma apresentação online do nosso programa para esta 
secretaria, com a parficipação-de todos os técnicos da área, e após, caso haja interesse 
agendar uma reuniãolpresencial para maiores esclarecimentos. 

NOSSO REQUERIMENTO: 

Desta forma, nos vaiemos do presente OFÍCIO NOTIFICAÇÃO, para pleitear a Vossa 
Excelência que, apõt a devida análise, se digne deferir a realização de uma audiência 
através da qual procederemos a apresentação formal do projeto. (em anexo) 
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Confirmação da reunião pleiteada, favor enviar para os telefones 11 3991-9919 ou 61 
981281649 - e-mail pabinetedaoresidenciàeinstitutoiner.org.br

DA CERTIDÃO PLEITEADA: 

A certidão pleiteada deve ser enviada no prazo de 15 dias, de forma gratuita, nos termos 
do artigo 5°, inciso LXXVII, garantida também pelos incisos XXXIII e )(XXIV, em suas 
alíneas "a" e "b", do mesmo artigo'5°, da Constituição Federal, o que deve ser feito sob 
pena de Improbidade Administrativa, de acordo com a Lei n° 8.429, de 02/06/1992. 

Para efeito do artigo 2° da Lei 9.051/95, informamos que o endereço para onde se deve 
enviar a certidão é o de nossa sede nacional de implantação de projeto, site à Rua Cecilia 
Bonilha, 147 — Sao Paulo — Capital — CEP 02919-000. 

Sao Paulo, 28 fevereiro de 2023. 

INER - al Elogistica Reversa 
Opsissi eno dos Santos Teixera 
Dir esi ente - OMS 001 - 16 Região 

. (11) 2528-7762 / (11) 984.604.046 
presidencia@institutoiner.org.br ' 

"Movimento Passando o Brasil a Limpo" 
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INER Instituto Nacional 
Elogistica Reversa 

CNPJ N° 08.449.117/0001-69 
http://www. institutoiner.org .br/Izsl 0 

www.institutoiner.orq.br 

Projeto "Lixo Zero Social 10" 
Sistema INER de Resíduos Sólidos 

Comissões de dõfesa do meio ambiente, Educação e socialização, 
Direitos Humanos e de Qualificação e requalificação profissional. 

0 M S ORDEM DO MÉRITO DO ELO SOCIAL 
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Projeto 
"Lixo Zero Social 10" 

Sistema INER de Residuos Sólidos 

INSTITUIÇÃO 1MPLANTADORA: INER — Instituto Nacional Elogistica Reversa, 
instituição social sem fins lucrativos, criada nos termos dos incisos XVII e XVIII do 
Artigo 5° da Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 16 do Decreto 
Lei n. 678 de 06/11/1992 e das Leis 9.790/99 e 10.406/06, inscrita no CNPJ sob o n° 
08.449.117/0001-69, com Diretoria Nacional de Implantação de Projetos sita à Rua 
Cecilia Bonilha, 147, Vila Bonilha, Sao Paulo — SP - Brasil, CEP 02919-000, e telefone 
+55 (11) 2588-8085. 

INSTITUIÇÃO CRIADORA: CESB - Confederação do Elo Social Brasil, instituição 
social sem fins lucrativos, criada nos termos dos incisos XVII e XVIII do Artigo 5° da 
Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 16 do Decreto Lei n. 678 de 
06/11/1992 e das Leis 9.790/99 e 10.406/06, inscrita no CNPJ sob o n° 
08.573.345/0001-46, com Diretoria Nacional de Implantação de Projetos sita à Rua 
Cecilia Bonilha, 145, Vila Bonilha, Sao Paulo — SP - Brasil, CEP 02919-000, e telefones 
+55 (11) 3991-9919 / 11 984604046 

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO IMPLANTADORA: 

A CESB Confederação do Elo Social Brasil —, visando dar sua parcela de 
colaboração para com o meio ambiente criou o Projeto denominado "Lixo Zero Social 
10", através do Sistema INER de resíduos sólidos e para implantá-lo criou o Instituto 
Nacional Elogistica Reversa. Confira no link www.institutoiner.org.br.

Na busca por encontrar uma solução para dar cumprimento à nova lei de resíduos 
sólidos e amparar os então catadores de recicláveis, a CESB ingressou com projeto 
legislativo que reconheceu a profissão do Tapeceiro e Decorador, criou o sindicato da 
categoria, deriomirlado S1NDETAP — Sindicato Nacional dos Decoradores e 
Tapeceiros — e desanvolveu um curso especifico para transformá-los em Tapeceiros, 
decoradores e Restauradores de mobilia. Confira no link a seguir www.sindetap.org.br.

Para organizar a categoria de catadores, que ata então se faz representar por 
movimentos, a diretOria da CESB percorreu todos os estados da federação brasileira, 
realizou assembleias e criou a COMISSÃO NACIONAL DOS CATADORES. Confira 
no link a seguir: www.institutoiner.org.br/criacao-da-comissao-dos-catadores.

Objetivando solucionar de vez o problema dos resíduos sólidos moveleiros, criou-se o 
s no ant s. 7u en car dcumen • em Ps' alego ita a go. eg.br a en ic a 
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resíduos e que visa acabar de vez com o regime de escravidão imposto aos cata 
que retornou no Brasil através da nova lei de resíduos sólidos, lei essa que a 
estendendo'o que po passado afetava os "negros", e hoje atinge também a branc 
pardos e asiáticos, todos puxando carroça, sem direito a absolutamente nada e 
recebendo valoreé íntimos pelo produto que recolhem. Confira no link 
www. cooperiner.org .br. 

Observação: SomOs aquilo que já fizemos e como estamos fazendo, sendo certo que 
tudo aquilo que pedsoas prometem fazer pode virar apenas mais uma das inúmeras 
promessas não cumpridas e que poderão jamais acontecer, então é muito importante 
avaliarmos a fundo todas as propostas feitas em discursos inflamados e a 
possibilidade de suas realizações. 

Nós, da CESB, estudamos minuciosamente todos os nossos projetos para termos a 
certeza da viabilidade deles, que, como diferencial, não fazem uso de verbas públicas 
para suas implantações. 

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CRIADORA: 

A CESB 6 uma instituição social sem fins lucrativos criada no ano de 1990, com 
atuação no distrito federal e em todos os estados brasileiros através de suas 
federações, que poderá conferir no link www.elosocialoro.br/federacoes.

A instituição tem como objetivo primordial combater a desigualdade social através do 
fortalecimento da cidadania e da instituição familiar com a ministração de cursos 
vivenciais. Confira no link www.socialdocidadao.org.br/direcao.

Dentre suas atividades há também o projeto de Socialização e Ressocialização de 
encarcerados e familiares com foco no combate à criminalidade e sua reincidência 
(www.socialcarceraria.oro.br).

Através do CSRP — Centro de Socialização, Ressocialização, e Profissionalização — 
Elo Social mantém um projeto nacional voltado a recuperação de dependentes 
químicos e oportunização para moradores em situação de rua voltarem ao convívio 
social (www.elosocial.org.bilesrp).

No legislativo atuamos na criação de projetos de lei através de nossa Comissão de 
Legislação Participativa. Confira no link www.particioacaolegislativa.org.br.

Para não ficarmos à mercê da grande mfdia brasileira, hoje não mais tão confiável, 
criamos nosso sistema próprio de comunicação, com programação individualizada em 
todos os estados da federação. Confira no link www.tvelo.com.br.

Atuamos também n área de esportes através do ECES — Esporte Clube Elo Social — 
, com programas voltados exclusivamente aos esportes olímpicos, estando prevista a 
construção de um centro olímpico em cada estado da federação brasileira. Confira no 
link www.eces.org.br. • 

Estamos à frente do Movimento denominado "Acorda Brasil", movimento pacifico, 
respeitador de nossa Constituição Federal e de todas as leis em vigor em nosso pais, 
através do pleno exercício da cidadania. Confira no link: www.acordabrasilombr.

Na área da saúde temos o programa denominado UFA, com a previsão de construção 
de uma unidade em cada estado. Confira no link: www.ufa.org.br.
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DO PROJETO "LIXO ZERO, SOCIAL lo" 

Apresentação do projeto "Lixo Zero, Social 10" no Congresso Nacional EG0 

CONSIDERAÇÕES: E indiscutível que a criação, implantação e gestão de políticas 
sociais é uma obrigação do Estado e um direito do cidadão, e para que isto aconteça 
são obrigados a recolher tributos municipais, estaduais e federais. 

A responsabilidade para com a destinação dos resíduos sólidos, o "lixo", é municipal, 
com fiscalizações estaduais e federal. 

A Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e suas normas regulamentadoras deram prazos para que as prefeituras 
extinguirem definitivamente os lixões. 

A implantação de aterros sanitários vem demostrando serem inviáveis financeiramente 
para o poder público e também para a iniciativa privada, alem de apresentarem uma 
logística um tanto quanto desigual para os municípios distantes. 

A solução definitiva, e que vem sendo utilizada por países do primeiro mundo, e diga-
se, de passagem, há muitos e muitos anos, são as usinas, com diferentes opções de 
transformação final, visto que no Brasil não se permite a queima. 

Nós, do Projeto "Lixo Zero Social 10", através do Sistema INER de resíduos Sólidos, 
entendemos que a solução está atrelada a logística, visto que somos um pais com 
dimensões continentais e contamos com apenas 14 municípios com população 
superior a 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes, dos 5.570 (cinco mil 
quinhentos e setenta) municípios existentes. 

Entendemos que piara termos um sistema viável de usinas se faz necessário uma 
população superior 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes, deixando claro 
que municípios menores teriam que se unirem através de consórcios. 

MODELO PADRAti INER DE USINAS PRIMARIAS 

(capacidade para de 100 a 200 (de cem a duzentos mil habitantes) 

sands. „iv 
11 ¡R. tr, — 
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MODELO PADRÃO INER DE COMPLEXO 

(capacidade a partir de 1.200.000 um milhão e duzentos mil habitantes) 

(capacidade para população de 200 a 500 quinhentos mil habitantes. 
_. . 

". .er..-..i.o• 

MODELO PADRÃO INER DE COOPERATIVAS 

MODELO PADRÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 

(Diretorias regionais capacidade para população acima de 100 (cem mil habitantes 
e diretorias seccionais, com capacidade para populações acima de 1.500 (um milhão 
e quinhentos mil habitantes) 

Sede Regional Sede Seccional 

Observação: Para esclarecimentos do funcionamento de nossas atividades sociais, 
ligadas o programa denominado Social do Cidadão, necessério se faz o 
agendamento de reunião técnica, social e jurídica, tendo como fim especifico 
explanação e dúvidas sobre referido programa. Saiba mais. 
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DA LOGÍSTICA APRESENTADA: 

O Projeto "Lixo Zero Social 10", Sistema INER de resíduos sólidos desenvolveu uma 
logistics de implantação a nível nacional, com capacidade para atender 100% (cem 
por cento) dos municípios brasileiros, através de divisões regionais. 

Maranhão: 04 Regionais j 

Mato Grosso: 02 Regionais 

Acre: 01 Regional 1

Alagoas: 

Amapá: 

02 Regionais j 

01 Regional I 

Amazonas: 02 Regionais ! 

Bahia: 

-Ceará: 

09 Regionais 

05 Regionai , 
sJ

Distrito Federal: 02 Regionais 

Espirito Santo: 

Goiás: 

02 Regionaisi 

04 Regiorlt 

Rio de Janeiro: 07 Regionais 

Rio Grande do Norte: 02 Regionais 
..d 

. Mato Grosso do Sul: 01 Regional 1 Rio Grande Sul: 07 Regionais 

01 Regional : Minas Gerais: 11 Regionais Rondônia: 

Pará: 05 Regionals J Roraima: 01 Regional 

Paraiba: 02 Regionais j Santa Catarina: 04 Regionais'. -  , -rw 

: Paraná: 06 Regionais j São Paulo: 20 Regionais. 
 ., 

. Pernambuco: 06 Regionals 1 Sergipe: 01 Regional 1

Piaui: 02 Regionais / I Tocantins: 01 Regional : 
...--,----..............:—.--. 

DO CUSTO DA IMPLANTAÇÃO: 

0 projeto conta com linhas de financiamento captados através de instituições 
nacionais e internacionais de modo a não se valer de recursos advindos de erários 
públicos o que é feito atraves de empresas S/A de capital fechado. 
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DA soLugÃo PARA OS CATADORES DE RECICLAVEIS: 

Não pretendemod extinguir os catadores, vez que os mesmos estão contempla 
na nova lei de 'resíduos sólidos, apenas queremos oportuniza-los a serem 
funcionários das usinas na qualidade de selecionadores de riquezas ou evoluirem 
para restauradores de moveis como tapeceiros e decotadores, atuando nas 
cooperativas do Sistema INER (COOPERINERs). É evidente que aqueles que não 
tiverem interesse, poderão continuar atuando como catadores. Para este fim, 
criamos as Comissões estaduais de catadores. 

DA soLugÃo PARA 0 PASSIVO: 

A nova lei de resíduos sólidos, obrigou também as prefeituras a recuperarem as 
trees degradadas e o Projeto "Lixo Zero Social 10" atraves do Sistema INER de 
resíduos sólidos, tem solução para estes passivos, atraves de recursos 
internacionais a titulo de fundo perdido. 

DA PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS: 

Vemos nas associações de municípios uma parceira natural na implantação do 
sistema, visto que tem como objetivo primordial atuar nas soluções conjuntas que 
venham a beneficiar todos os municípios. 

NOSSA PROPOSTA: 

Entendemos que o sistema é bastante complexo e, por este motivo, pleiteamos 
uma reunião em formato online com todas as diretorias de associações de 
municípios do Brasil, que poderá ser acompanhada por quantos municípios 
desejarem dela participar, uma vez que, nossa proposta é pública e não faz nenhum 
tipo de segredo para com as partes que, ao nosso ver, serão beneficiadas. 

DE NOSSOS PROCURADORES: 

Em anexo a esta proposta, esta os dados de nossos procuradores regionals aos 
quais pleiteamos se dirijam para os detalhes sobre o agendamento pleiteado, em 
caso de dificuldade que comunicação com os mesmos, podem se dirigir a nossa 
diretorias nacional de implantação de projetos atraves dos telefones 11 2589-4795 
O u 11 3991-9919 — presidenciaainstitutoinerorq.br 

Sao Paulo 01 de fevereiro de 2023 

INER - Insti al Elogistica Reversa 
Opsissi eno dos Santos Teixera 
Di esi elite - OMS 001 - 12 Região 
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