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 MOU - MEMORANDO DE ENTENDIMENTO  
 

Sistema INER de Resíduos Sólidos 

Projeto “Lixo Zero Social 10” 
ite 

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, 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 APROVAÇÃO DO MOU: Embora a CESB, Instituição Social Brasil, seja a idealizadora 

e mantenedora do Sistema INER de resíduos sólidos - Projeto “Lixo Zero, Social 10”, o 

projeto está sendo implantado em todo território nacional através de parcerias com 

empresas e assessorias que certamente possuem objetivos empresariais. 

Com o objetivo de normatizar essas negociações que não são de caráter filantrópico e sim 

de caráter empresarial, resolve-se criar e aprovar o presente MOU. 

É importante que todos os 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 confundidos com atividades filantrópicas. 

.                                                                       São Paulo 6 de maio de 2022  
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