
 

 

Gabinete da Presidencia do Conselho Deliberativo 

 SINDETAP – Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros 

_________________________________________________________________________________________ 

PORTARIA 004 

 REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SINDETAP JUNTO A 

MUNICIPALIDADE E ORGÃO ESTADUAIS 

 

Pela presente O SINDETAP - Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros do Brasil, 

representado neste ato por seu diretor presidente do Conselho Deliberativo, Jomateleno dos 

Santos Teixeira, RG 7.186.124-5 – CPF 669.582.108-91, CFDT 001-SP, que à esta 

subscreve, com os poderes que lhe são outorgados pelo Regimento Interno e Estatuto Social 

vem atraves da presente portaria normatizar e determinar o que segue: 

CONSIDERAÇÕES:  

Levando-se em conta que o SINDETAP, foi contratado pelo Grupo INER, para proceder a 

representação exclusiva das usinas iner em todo território nacional e que este plano de 

implantação envolve, varias etapas  e em especial uma das mais importantes que é as 

atividades desenvolvidas pelas diretorias Regionais, Estaduais e principalmente a Federal do 

SINDETAP, se torna necessaria a edição da presente portaria que entra em vigor na data de 

sua assinatura e publicação, conforme segue: 

01) Os trabahos a serem concluidos pelo Sindetap que passamos a relacionar deverão ter 

inicio imediatamente, não só nos estados aonde a diretoria estadual já foi formada como 

tambem naqueles aonde as diretorias estão em formação. 

a) Todas as Prefeituras deverão serem notificadas por e-mail atraves de uma cópia de 

oficio em PDF, devidamente assinado e escaneado, cujo texto será depois de revisado 

liberado pela presidencia do SINDETAP. 

b) No Oficio deverá constar que o prefeito tem que dar ciencia aos responsaveis pela 

coleta e destinação do lixo, bem como para o secretario do trabalho e ainda em especial 

para Secretaria de Assitencia Social, que na verdade é quem responde pela situação 

dos catadores. 

c) Em anexo no mesmo e-mail deverá estar os oficios protocolados pela força tarefa junto 

ao Governador do Estado, Secretario de Meio Ambiente, Secretaria de Assitencia 

Social, Ministério Publico e a cópia dos oficios nº 045/19 e /043/19 , de origem do 

Gabinete do Presidente da Republica Federativa do Brasil expedidos do primeiro 

processo autuado em seu gabinete processo nº 00001.000001/2019-62. (obrigatório 

costar o carimbo de recebimento) 

d) Devera a diretoria Estaduakl do Sindetap criar uma forma de acompanhar por telefione 

o andamento deste protocolo junto a municipalidade vez que nele constará a 

nescessidade da prefeitura se cadastrar em nosso portal de inernet para ter acesso as 

vagas de cursos de decoração, restauração e tapeçaria a ser ministrados aos 

“catadores” que só poderão se matricular junto a secretaria municipal. 



02) Fica deflagada a campanha de cadastro das maiores lojas do ramo na comercialização 

de artigos para decoradores e tapeceiros, lanando-as em nosso portal. 

03) Fica aautorizada a parceria com as lojas do ramo para assinarem declaração atestando 

a veracidade de quem exerce a profissão de decorador e tapeceiro, para fins de iniciarmos a 

liberação das credenciais atravees do CFDT – Conselho Federal de Decoradores e 

Tapeceiros. 

04) O que determinará a abertura da sede fisica da filial do sindicato e tammbem o inicio 

da cobrança da anuidade sindical será o cumprimento da meta federal a ser estipulada de 

profissionais do ramos de decoração e tapeçaria devidamente registrados junto ao CFDT, ves 

que os custos de implantação da sede fisica e tambem de sua manutenção correm por conta 

da sede federal que honrra até mesmo com o pagamento dos prólabores. 

05) Estados aonde não se completou as diretorias estaduais do SINDETAP, alem de 

estarem impedidos de receber o valor referente a comercialização das usinas até que 

cumpram seus respectivos contratos poderão ter que arcar com o custo da contratação pela 

diretoria federal de profissionais para realizarem as tarefas referendadas na presente portaria 

que fazem parte do contrato celebrado entre o Grupo INER e o Sindetap, sem as  quais não 

existe a possibilidade da implantação total do projéto, vez que precisamos dar treinamento 

aos catadores, precisamos montar as cooperativas, sem as quais os equipamentos que irão 

gerar energia tambem não funcionarão a contento. Devemos levar em consideração ainda que 

nosso projeto se chama “Lixo Zero Social 10” e sem as cooperativas, sem o ttreinamento dos 

catadores, sem recolher os residuos sólidos de origem eletronica, não estaremos cumprindo 

nossa função o que torna o sistema INER improdutivo. 

06) Não temos ainda fixado o valor a ser descontado dos diretores que não cumpriram suas 

funções com relação a criação da diretoria do Sindetap, mas este percentual deverá ser fixado 

após reunião com o conselho, porem, esta e uma nescessidade que teremos que suprir afinal 

não se pode pagar por um trabalho não realizado. 

07) Reforçamos que em momento nenhum estamos suspendedo as reuniões de vendas e 

para quem esta acompanhando de perto elas estao acontecendo de forma cada vez mais 

consistente, apenas temos que lembra-los que vender é uma coisa e receber é outra então 

melhor fazerem a lição de casa, pois o contrato nos da a segurança juridica que precisamos. 

 

   

                                                           Prublique-se 

 

                                                           São Paulo, 21 de julho de 2019 

 

                                                    


