
                          

 

CFDT – Conselho Federal de Decoradores e Tapeceiros 

PORTARIA Nº 008/19 

REGRAS PARA LIBERAÇÃO DE VIABILIDAES ECONOMICAS E 

 REUNIÕES DE FECHAMENTO DE VENDAS 

O CFDT – Conselho Federal dos Decoradores e Tapeceiros –, órgão máximo do SINDETAP – Sindicato 

Nacional dos Decoradores e Tapeceiros –, representado neste ato por seu diretor Presidente do Conselho 

Deliberativo, Jomateleno dos Santos Teixeira, CFDT 001-SP, RG 7.186.124-5, CPF 669.582.108-91 - OMS – 

DF 001, que a esta subscreve, vem nos termos Estatutários e com os poderes que lhe são outorgados, editar 

e publicar a presente portaria, que entra em vigor imediatamente a partir da data de sua assinatura e 

publicação em nosso portal de internet www.cfdt.org.br  

DOS FATOS: Como o SINDETAP – Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros –, por força de 

contrato e por ser integrante do Sistema INER, “Lixo Zero Social 10”, tornou-se representante exclusivo na 

comercialização de todas as usinas do Sistema INER, através de seus diretores regularmente inscritos e 

registrados no Sindicato. 

A implantação deu origem a um contrato através do qual os contratados que também passaram a integrar os 

profissionais da ACDB – Assessores Coligados do Brasil –, assumiram várias responsabilidades, das quais 

nem todas foram cumpridas à risca e algumas ainda estão para ser realizadas, além do surgimento de 

diversas terceirizações de responsabilidades, principalmente no que tange a localização dos terrenos. 

Por esses fatos, várias novas normas acabaram sendo criadas, normas essas que a partir da presente portaria 

ficam revogadas, passando a vigorar apenas as que seguem: 

PARA LIBERAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

01) – As liberações de viabilidade econômicas irão ocorrer de acordo com o andamento comprovado das 

rodadas de negócio, sem as quais não se justifica deixar de liberar as que já temos compradores investidores 

interessados, para liberar regionais que ainda não tem comprador certo. 

02) – A aprovação dessas prioridades se dará pela diretoria federal após analisar o perfil dos eventuais 

compradores, afinal estamos a mais de dois anos em rodadas de negócios. 

03) – A presença da diretoria federal para apresentação de tecnologias finais na utilização dos CDR’s 

produzidos se dará apenas se os eventuais investidores arcarem com as despesas de transportes e 

hospedagens de no mínimo 3 (três) integrantes da comitiva federal. 

04) – Os gastos acima poderão ser desconsiderado se o investidor comprador já tiver adquirido o sistema 

por nós considerado CTF simples acompanhado apenas dos CTT’s da regional com as unidades de 

crematório de animais e incinerador de resíduos sólidos hospitalares, e neste caso já teria que ter 

desembolsado a quantia mínima de 20% (vinte por cento) do valor de nossa assessoria. 

Ficam revogadas todas as decisões em contrário e esta portaria, que entra em vigor nesta data em que está 

sendo publicada no portal de internet. 
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