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ILMA Senhora
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Prezada Superintendente
Referencia 2° oficio N° 277/2013 S E R E T / S R T E / B A
Processo N° 46204.003097/13-40
Fazendo referencia ao oficio e processo acima mencionado segue a documentação solicitada,
incialmente informamos que no processo de digitação deixamos de inserir o suplente Sr. Joelson
Sena Oliveira, devidamente corrigido na Ata os demais contam na lista ora apresentada. Quando ao
S. Lídio Costa o mesmo era Diretor é primeiro Suplente podendo assumir caso ocorra a primeira,
vacância na Diretoria Executiva assunto já corrigido t a m b é m na Ata.

Sobre demais situação endereços contas de luz, a n e x a m o s doe. conta corrente enviada pela CEF
mais recente referente a maio 2013. E por ser tratar de Entidade profissional a nossa sala é alugada e
as contas de luz, estão em nome do proprietário não cabendo substituição de titularidade para evitar
embaraços futuros.
Esta organização tem direção atual, tem C N P J ativo e registro sindical anterior portaria citada e em
especial a Portaria N° 186/2008.
Quanto a data de inicio e término do mandato da diretoria atual está devidamente escrito e claro nas
atas 21/03/2011 até 31/12/2014 que poderemos "in loco" demonstrar nesse ato.
Sobre a filiação na Confederação (CNTC) da entidade foi decisão exarada pelo então Ministro do
Trabalho Dr. Almir Pazzianoto em 1985, e m Ato Ministerial desde o reconhecimento da Profissão do
Técnico de Segurança do Trabalho, não cabendo rejeição por no parte e foi criado pelo Ministro o 6°
Grupo das profissões da Saúde a inclusão dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Brasil com a
filiação direta na Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. CNTC - Sede em
Brasília/DF.
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