
 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SEBASTIÃO MELO, DIGNÍSSIMO PREFEITO DE 
PORTO ALEGRE 
 
 
 
 
 
Assunto: Solicitação de Audiência 
            (coleta e destinação do lixo) 
   
 
Ofício Notificação nº 002/2021 – GB – CESB – PRESIDENCIA  
 
Confederação do Elo Social Brasil, instituição social sem fins lucrativos, com 
representação nacional, criada nos termos dos incisos XVII e XVIII do Artigo 5º 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 10.406/06, inscrita no CNPJ 08.573.345/0001-46, 
representada neste ato por seu diretor presidente, que a esta subscreve, vem 
respeitosamente à presença de vossa senhoria, a fim de pleitear uma audiência para 
apresentação de nosso projeto denominado “Lixo Zero Social 10”, que certamente 
poderá certamente trazer uma solução definitiva para este problema que assola o 
município de Porto Alegre. 
 
A CESB - Confederação do Elo Social Brasil é uma instituição social sem fins lucrativos 
que tem por objetivo contribuir para a implementação da Lei 12.305/2010 que trata da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) através de instituições, empresas e 
cidadãos realmente comprometidos com uma política social mais justa, responsável e 
sustentável. 
 
Nossa instituição conta com mais de 30 (trinta anos) de existência, ao longo do que 
sentiu na pele as dificuldades e, de certa forma a impossibilidade de se praticar no 
Brasil uma política social séria até então praticadas por nossos governantes.  
 
Saiba mais sobre nosso trabalho visitando os portais de internet a seguir relacionados: 
 
www.elosocialrs.org (elo Social Rio Grande do Sul) 
www.coopeiner.org.br/rs  (sistema de cooperativa de trabalho do Rio Grande do Sul) 
www.coopeiner.org.br (sistema nacional de cooperativas de trabalho) 
https://www.socialdocidadao.org.br/direcao  (programa de valorização da família) 
www.elosocialafrica.org  (em fase de implantação nos 54 países da África)  
www.institutoiner.org.br(Responsável pelo sistema INER de cooperativas)  
www.cooperiner.org.br (Cooperativas que dará dignidade a todos os catadores) 
www.desmanchecar.org.br (Sistema que irá retirar todos os carros velhos das ruas)  
www.conscienciaverde.org.br (Forma de resolver a inoperância da Logística Reversa) 
www.grupoiner.com.br (Empresa criada pelas instituições) 
www.socialcarceraria.org.br (Instituição responsável por todo trabalho carcerário) 
www.acdb.adv.br (Assessoria profissionais de áreas diversas que interagem no Elo)  
www.acordabrasil.org.br (Tem o objetivo de direcionar positivamente os movimentos) 
www.sindetap.org.br (sindicato responsável pela profissionalização dos catadores) 
www.eces.org.br (instituição com objetivos de valorizar esportes olímpicos) 
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Com toda experiência que temos nos julgamos em condições de implantar em todo o 
território nacional o Projeto “Lixo Zero Social 10” um sistema de tratamento de 
resíduos sólidos que vem para solucionar 100% da problemática do lixo, gerando ainda 
empregos diretos através de CLT nos prédios sociais, além de outros empregos 
gerados de forma direta e indireta pelo Sistema INER, que será um dos objetos de 
nossa reunião. 
 
Reforçamos que nossa instituição não se vale de nenhuma verba governamental nem 
para implantação, nem para manutenção de nossas atividades sociais. Mas sabemos 
da importância do nosso projeto para os Estados e Municípios do nosso país, porque 
temos a plena certeza que ele irá mudar o paradigma do lixo no Brasil.  
 
Valemos do presente para que possamos agendar essa audiência, se possível 
presencial, mantendo todos os protocolos no cuidado em relação COVID 19. 
Contaremos com a presença de diretores da Federação do Elo Social RS (FESRS) e 
da Diretoria Nacional do Projeto na presença do Presidente Nacional Jomateleno dos 
Santos Teixeira. 

 
 
    Porto Alegre, 15 de junho de 2021. 
 

 
 

                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 “Movimento Passando o Brasil a Limpo” 


