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 REGULAMENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS ONLINE COM CONSÓRCIOS 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS 
  

 

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 CONSÓRCIOS MUNICIPAIS: Por ocasião da aprovação da Lei nº 12.305, que 

instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), foi preconizada a possibilidade 

das prefeituras se unirem em consórcios e assim ganharem mais força e 

representatividade na busca pelo enquadramento nas exigências da lei. 

Na prática, esses consórcios municipais estão se reunido há mais de 12 (doze) anos na 

busca de soluções para implantação da referida lei junto aos municípios que a eles se 

consorciaram, no entanto, não vislumbramos até o presente momento avanços no 

sentido de termos um planejamento que justifique a criação dos referidos consórcios. 

DO PROJETO LIXO ZERO SOCIAL 10: O Elo Social vem implantando em todo território 

nacional o Sistema INER de resíduos sólidos, e este sistema desenvolveu uma logistica 

nacional de fusão de municípios com população menor do que 100.000 (cem mil) 

habitantes para implantação de usinas primarias, com divisões regionais para usinas de 

destinação final, bem como sistema próprio de cooperativas de catadores. 

DAS NOTIFICAÇÕES: Com objetivo de conhecer melhor o trabalho dos consórcios, 

antes de solicitar um agendamento de uma audiência junto ao Ministério Público, edita-

se a presente portaria, autorizando nossos procuradores e representantes a agendarem 

reunião de forma on-line para possível alinhamento de trabalhos. 

                                                                     São Paulo 06 de abril de 2022 
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