
 

CESB – CONFEDERAÇÃO DO ELO SOCIAL BRASIL 

Gabinete da presidência 

CNPJ 08.573.345/0001-46 

 

PORTARIA Nº 005/2022 
 

 NORMATIZAÇÃO DAS ASSESSORIAS COMERCIAIS 

Sistema INER de Resíduos Sólidos 

Projeto “Lixo Zero Social 10” 
 

 

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 OBJETIVOS PRIMORDIAIS: É importante que todos que já fazem parte ou que 

venham a fazer parte do Sistema INER de Resíduos Sólidos, Projeto “Lixo Zero, Social 

10”, estejam cientes de que nossos objetivos primordiais são os que constam em nosso 

escopo, estatuto social, regimento interno e código de ética. No entanto, reconhecemos 

que as empresas e assessores não ingressaram no sistema/projeto como voluntários e 

sim com objetivos comerciais, que não devem, em momento algum, serem confundidas 

com atividades filantrópicas.  

DAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: INER – Instituto Nacional Elogística Reversa tem 

seus objetivos no Sistema INER de Residuos Sólidos, Projeto “Lixo Zero, Social 10”, 

gerenciar e assessorar a nível nacional as cooperativas do sistema INER 

(COOPERINERs www.cooperiner.org.br); expedir o Selo Consciência Verde às 

empresas que cumprirem a Lei 12.305 e seus decretos regulamentadores; SINDETAP – 

Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros (www.sindetap.org.br) tem seus 

objetivos no Sistema INER de Residuos Sólidos, Projeto “Lixo Zero, Social 10” de 

ministrar cursos profissionalizantes para catadores nas áreas de tapeçaria, decoração e 

restauração de móveis; Social do Cidadão (www.socialdocidadao.org.br) tem seus 

objetivos no Sistema INER de Residuos Sólidos, Projeto “Lixo Zero, Social 10” de 

ministrar os cursos vivenciais obrigatórios de Cidadania e Crenças, e os demais 11 

(onze) cursos de forma opcional. (www.socialdocidadao.org.br/direcao). 

DAS EMPRESAS E ASSESSORIAS INTEGRANTES: Grupo Empresarial INER, 

(www.grupoiner.com.br) responsável pela construção, aquisição de equipamentos, 

licitações e gerenciamento de todas as equipes técnicas necessárias até a efetivação da 

entrega de todas as unidades do Elo Social e plantas das usinas; 

http://www.elosocial.org.br/
http://www.cooperiner.org.br/
http://www.sindetap.org.br/
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http://www.grupoiner.com.br/


 

ACDB - Assessores Coligados do Brasil, (www.acdb.adv.br) responsáveis pela 

comercialização ad sucesso das plantas do Sistema INER de Residuos Sólidos, Projeto 

“Lixo Zero, Social 10” através de seus assessores empresariais; Consórcio INER, 

(www.grupoiner.com.br) responsável pela fabricação e entrega de todos os 

equipamentos, mobílias e assessórios necessários para entrega de todas as plantas do 

Sistema INER de Residuos Sólidos, Projeto “Lixo Zero, Social; Representantes 

Comerciais INER; Grupo de profissionais liderados por uma coordenação nacional e 

devidamente contratados para representar ad sucesso o projeto em sua comercialização 

e também na captação de terrenos a título de concessão de uso pela municipalidade; 

Diretoria Comercial do Elo Social,  formada por diretores do Elo Social liderados por 

uma coordenação nacional para de forma a representar ad sucesso o projeto em sua 

comercialização e também na captação de terrenos a título de concessão de uso pela 

municipalidade; Procuradores do Elo Social,  equipe  com coordenação nacional 

autorizada a representar ad sucesso o projeto na captação de terrenos para edificação 

dos prédios sociais e de áreas de terras para construção das usinas; Representantes 

Chapa Branca, Agentes do Mérito do Elo  Social que ingressaram através de contratos 

individualizados como Assessores Empresariais, sem coordenação nacional como 

representantes individuais, sem coordenação nacional.   

DA CRIAÇÃO DAS EMPRESAS INDER S/A DE CAPITAL FECHADO: Com o avanço 

da implantação do Sistema INER de Residuos Sólidos por questão de exigências do 

mercado tornou-se necessária a opção de inserir no modelo de negócio a criação de 

uma empresa S/A em cada um dos estados da federação brasileira, e nesta ocasião 

propôs-se a todos os participantes do Sistema INER de Residuos Sólidos, Projeto “Lixo 

Zero, Social 10”, a título de empreendedores ou de  investidores, a transformação dos 

valores investidos em ações integralizadas e os valores propostos e ad sucesso em 

debêntures a realizar por ocasião da concretização dos negócios.  

DA LIBERAÇÃO DA EMISSÃO DE NOVOS CONTRATOS: Fica liberada, a partir da 

data de publicação da presente portaria, a celebração de novos contratos de parcerias 

ou ingresso de novos representantes ou assessores, sempre com base financeira ad 

sucesso e tendo como parâmetros detentores que fazem parte dos contratos já firmados, 

no entanto, por serem ad sucesso, não são de exclusividade de nenhum dos integrantes. 

DOS VALORES NOMINAIS DOS DEBÊNTURES: Quando da criação das debêntures, 

estes foram avaliados em R$ 1,00 (um real), no entanto, quando da concretização de 

qualquer dos negócios, seus valores poderão serem majorados para cima ou para baixo 

de acordo com o grau de interesse dos participantes.   

DEBÊNTURES DE PROPRIEDADE DE INVESTIDORES: O Sistema INER de Resíduos 

Sólidos, Projeto “Lixo Zero, Social 10”, reconhece a diferença das debêntures de 

empreendedores e de investidores, sendo que os últimos contarão com negociações 

regidas pelo estatuto de criação das S/A, regimento interno das mesmas. 

PORTARIAS QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE: As 

portarias da CESB – Confederação do Elo  Social Brasil, 10/2019, 003/2020, 001/2021 

e as editadas pelo Grupo Empresarial INER de números 008/2020, 014/2020 e 018/2021. 

                                                                      São Paulo 26 de abril de 2022  

 

“Movimento Passando o Brasil a Limpo” 
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