
 

CESB – CONFEDERAÇÃO DO ELO SOCIAL BRASIL 

Gabinete da presidência 

CNPJ 08.573.345/0001-46 
 

PORTARIA Nº 002/2022 – CAMPANHA PUBLICITARIA  
 

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. 

DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO: A Confederação do Elo Social Brasil é a criadora 

e a responsável pela implantação do Sistema INER de resíduos sólidos, projeto “Lixo 

Zero, Social 10” em todos os estados da federação brasileira. 

DA CONCESSÃO DE USO DE TERRENOS: Como todo o programa tem como objetivo 

soluções sociais (www.socialdocidadao.org.br) e também soluções ambientais através 

do Instituto INER (www.institutoiner.org.br e www.cooperiner.org.br), existe leis vigentes 

que permitem a concessão  de uso de áreas públicas para a implantação do programa. 

A concessão de uso, no entanto, para se efetivar, carece de aprovação de lei municipal 

específica junto à câmara dos vereadores, devidamente sancionada pelo chefe do 

executivo. 

DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA: Com o ingresso perante o legislativo com o projeto 

que visa aprovar a concessão de uso da área pública, já se pode liberar a publicidade 

do fato, que certamente trará benefício, empregos e rendas para o município. 

Visando padronizar as campanhas publicitárias em todo o território nacional, a CESB – 

Confederação do Elo Social Brasil, após registro de projeto de lei junto ao legislativo, 

autoriza, mediante ofício, a afixação de outdoor, conforme plantas arquitetônicas que 

passam a fazer parte da presente portaria. 

                                                                     São Paulo 24 de março de 2022 

 

“Movimento Passando o Brasil a Limpo” 

http://www.elosocial.org.br/
http://www.socialdocidadao.org.br/
http://www.institutoiner.org.be/
http://www.cooperiner.org.br/
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Gr4 Originais Publicidade 

Empresa responsável pelos painéis 

www.gr4originais.com.br 

Tel.: (11) 3782-0692 | 3781-2487 

E-mail contato@gr4originais.com.br  

Bandeirantes Estruturas Metálicas 

Empresa responsável pela estrutura 

www.metalurgicabandeirantes.com.br 

Tel.: (47) 3467-1743 | 99971-9455 

E-mail: sac@metalurgicabandeirantes.com.br
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