
                                      

CFDT – Conselho Federal de Decoradores e Tapeceiros 

PORTARIA Nº 012/2022 

CRIAÇÃO DA DIRETORIA NACIONAL DE CURSOS  

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: Com a regulamentação da profissão dos Decoradores e Tapeceiros, tornou-

se necessário criar um curso de formação básica para esses profissionais, e neste sentido 

o CFDT – Conselho Federal dos Decoradores e Tapeceiros, no uso de suas atribuições, 

cria, através da presente portaria, a diretoria de CURSOS. 

DAS DIRETORIAS: Ficam criadas as diretorias de cursos de Tapeçaria e de Cursos de 

Decoração, que deverão contar com, no mínimo, 5 (cinco) diretores nacionais devidamente 

inscritos no CFDT e em pleno uso de seus direitos. 

DA RESPONSABILIDADE DAS DIRETORIAS: Será de responsabilidade das diretorias a 

criação e manutenção dos materiais didáticos, que deverão ser atualizados sempre que se 

fizer necessário. 

Caberá também à diretoria de cursos ministrar os cursos de formação  de instrutores, e 

para isso também devem ser remunerada. 

DA ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS: É de responsabilidade da diretoria federal do 

SINDETAP a organização e fiscalização dos cursos, o que será feito através de secretarias 

estaduais e federal. 

DA REMUNERAÇÃO: A diretoria criada deverá ter uma remuneração a ser ajustada 

previamente, e essa remuneração será paga a cada curso ministrado, valores estes sempre 

liberados em nome de todos os diretores em partes iguais. 

A cada diretor que for substituído o novo diretor passará a receber os valores assim que for 

empossado pelo Conselho Deliberativo, e essa substituição deverá estar de acordo com o 

Regimento Interno e o Código de Ética. 

                                                                      São Paulo 03 de janeiro de 2022 
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