Sindicato dos Trabalhadores no Camer'cia de Mindrios,
Derivados de Petrolea e Combusfivers de Santos e Regiio
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ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DGCUTIVA, CONSELHO FISCAI
E
Iry.S,1q-L!NTES, REALIZADA NO DIA 3I DE AGOSTO DE 2OIO PARA O
PEzuODO DE OI DE SETEMBRO DE 2OIO A 3I DE ACOSTO DEIAI4.
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As l9h30min horas do dia 3l de agos0o de 2010, o sr. Adilson carvalho
de Lima

diretor lo Secretiirio procedeu a formag5o da mesa dirctora dos trabalhos
convocaniJo
os seguintes membros Dr. vinicius Ribeiro Femandes, Dra.
Elizabete Sollito
do Departamento Juridico do Sindicato e os senhores Marcos S€rgio ambos
Duarte
coordenador Regionar da UGT (unieo Geral dos Trabarhadores)
e Jose Martins dos
santos presidente da Federagio dos Trabalhadores no comdrcio
de Min€rios e
Derivados de Petr6leo no Estado de Sio paulo, qual secretariou
os trabalhos. A seguir
foi convocado o senhor Carlos Alberto Torres Vilaga Presidente
do Sindicato dos
Trabalhadores no comercio de Min6rioq Derivados de petr6leo
e combustiveis de
Santos e Regido paru que procedesse oficialmente
a aber[ua da sorenidade de
transigdo para a nova diretoria eleita no pleito de 25
de julho-delbro ,o- o mandato
de 0t de setembro de 2010 a 3l de agosto de 2014.
consratou-se a aus€ncia do sr.
carlos Alberto Torres vilaga r.tn quulqurr justificativa. confirmada
sua aus€nci4
assumiu as responsabilidades o sr. Adilson iarvano de Lima
Diretor lo secreririo,
conforme determina o estatuto social do sindicato em sua
secaao segunda artigo
vigesimo terceiro panigrafo 01. Foi convidado o sr.
Josi Martins ios santos para que
declarasse oficialmente empossado o sr. Adilson
carvalho de Lima no cargo de
presidente do sindicato dos Trabalhadores no comdrcio
de Min6rios, Derivados de
Petr6leo e combustiveis d.e santos e Regido entregandoJhe
sua credencial. A seguir
os membros da mesa diretor4 apos erogiarem a gestio encerrada
neste dia
parabenizaram a diretoria eleit4 desejando_lhis
urna boigeseo.
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Dando continuidade i solenidade. Em seguida, o
possado juntamente
com os demais membros da mesa diretora oficializou
dos demais membros
eleitos conforme a ata da reunido de distribuigdo 6 i^go, da Diretoria e s€us
suplentes, entregando-lhes as respectivas credenciais. Encenando a solenidode, o
presidente eleito agradeceu a todos os diretorrs conclamando-os a mant€r a
luta em
beneficio da nossa categoria. Nada mais havendo a ser dito, os membros da mesa e o
presidente empossado assinam esta Ata.

Elizabere Sotild

Sede Propria: Rua Martim Afonso, 101 - f- andar - cjs.32i33/34 - Sanfos - SP - CEP 11010-061
Tet. {13) 3219-7954 / Fax (13) 32 1 9-T 3 1 0 - E-mai I : sindrninerios sts @y a h o o. c o m. b r

