
 

Gabinete da Presidência do CFDT – Conselho Federal de Decoradores e Tapeceiros 

 

PORTARIA nº 007 
 

     PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES PARA DIRETORES DESCAPITALIZADOS 

 

O CFDT – Conselho Federal de Decoradores e Tapeceiros, pela presente portaria, no uso 

das atribuições que lhes são dadas, pelo Estatuto Social, Regimento Interno e Código de 

Ética, neste ato representado por seu diretor presidente que à esta subscreve, Jomateleno 

dos Santos Teixeira, portador do RG 7.186.124, CPF 669.582.108-91 e CFDT nº 001 SP, 

vêm pela presente portaria oficializar a entrada De investidores no financiamento da filiação 

e registro sindical de novos integrantes na diretoria Federal, Estaduais e Regionais do 

Sindetap de acordo com as normas a seguir deferidas e publicadas. 

DOS FATOS: É clausula pétrea do contrato celebrado entre o Grupo Empresarial INER e o 

SINDETAP – Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros no que tange as obrigações 

e tarefas de todos os então sindicalistas contratados estavam obrigados a realizar para que 

o contrato existente entre os mesmos e o Grupo INER, pudesse atingir seu objetivo final que 

sempre foi o de implantação do programa “lixo Zero Social 10” 

Ocorre que com a implantação do projeto, muitos dos sindicalistas se desidratarão 

financeiramente ou perderão a disponibilidade temporal para darem sequência nas 

obrigações contratuais, chegando até mesmo a serem excluídos das diretorias sindicais sem 

prejuízo da continuidade da representação do Grupo INER através da ACDB – Assessores 

Coligados do Brasil. 

Porém, contudo, as novas diretorias do SINDETAP estão sendo reconstruídas porem em 

uma velocidade aquém de nossas necessidades e a comercialização das usinas INER que 

é nosso objetivo final, começa a ser prejudicada nos obrigando mais uma vez a sermos 

criativos. 

Já está passando da hora de notificar, prefeitos, secretarias de assistência social, 

governadores, organizar os catadores, iniciar os cursos de tapeçaria e nada disto esta 

acontecendo motivo pelo qual o SINDETAP deverá editar nesta mesma data outra portaria. 

DA APROVAÇÃO DESTA PORTARIA QUE ENTRA EM VIGOR NESTA DATA: 

01) – Fica liberada a participação de investidores independentes que irão financiar a 

entrada no Sindetap de novos integrantes, pagar para eles a filiação e o registro, mas 

manter em seu poder a fiscalização de seu trabalho, podendo a qualquer momento os 

substituir por terceiros, bastando para tanto que filie novamente o terceiro. 

02) – O valor do registro do novo diretor não será devolvido ao investidor e este investidor, 

durante o primeiro ano de recebimento de filiações sindicais receberá 50% (cinquenta 

por cento) de todos os valores que seriam aferidos pelo sindicalista financiado. 
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