
                                      

CFDT – Conselho Federal de Decoradores e Tapeceiros 

 

PORTARIA Nº 010/19 

AUTORIZAÇÃO PARA DIRETORES DO SINDETAP ATUAREM COMO ASSESSORES 

EMPRESARIAIS NA COMERCIALIZAÇÃO DAS USINAS INER 

 

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 Regimentais, 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 –, mantém um 

contrato de representação com o Consórcio INER de Resíduos Sólidos, através do qual, os integrantes do 

SINDETAP, a título de diretor, têm autorização para atuarem na comercialização das usinas INER do projeto 

“Lixo Zero, Social 10”, resolve este conselho estender novamente este benefício que dada a fraca atuação 

dos diretores anteriores havia sido suspenso. 

DAS PROVIDÊNCIAS: Quando do desatrelamento da obrigatoriedade da permanência de se manter 

sindicalizado para atuar na comercialização das usinas, estes antigos diretores do Sindetap se mantiveram 

apenas atrelados à ACDB – Assessores Coligados do Brasil – e assim permanecem na comercialização das 

usinas com foco em grandes empresas e grandes empresários. 

DOS VALORES AJUSTADOS ENTRE AS PARTES: Dos valores ajustados entre os integrantes do 

SINDETAP e do Consórcio INER no decorrer da implantação do projeto através de portaria, ficou definido que 

aqueles que não conseguissem cumprir na integra o contrato por eles assinado, estariam renunciando o 

recebimento de 40% (quarenta por cento) do total do contrato a favor de terceiros que pudessem concluir tal 

tarefa, o que já vem sendo feito através de diretorias comerciais criadas pelo Elo Social, instituição também 

parceira do projeto. 

DA DECISÃO: Na data de hoje e através da presente portaria se disponibiliza para todos os diretores do 

SINDETAP o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores das comissões a que deveriam receber 

integramente os Assessores Empresariais da ACDB, sendo que os 10% (dez por cento) restantes ficarão para 

coordenação do SINDETAP e desta forma atingiremos o mesmo montante disponibilizado para as diretorias 

comerciais do Elo Social. 

DA DIFERENÇA DA ATUAÇÃO DO DIRETOR DO SINDETAP PARA OS DO ELO SOCIAL: Os do Elo Social 

devem estar em grupos de no mínimo 6 (seis) integrantes e o valor deve ser partilhado em partes iguais, já 

que se referem a uma regional completa, já os diretores do SINDETAP podem atuar de forma individualizada 

ou em grupo, e quem decide se vai ou não à reunião é a coordenação nacional, que por este motivo será 

remunerada em 10% (dez por cento). Esta portaria independe de contrato, pois fica sendo parte integrante 

de todos os diretores do SINDETAP que não tiveram sua filiação financiada e que já não tenham contrato 

INER de representação. Ficam revogadas todas as decisões em contrário a esta portaria, que entra 

em vigor nesta data, que é a mesma data em que está sendo publicada no portal de internet.  
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