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 1 
ATA DA 14ª ASSEMBLÉIA GERAL 2 
EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS 3 
CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE 4 
VEÍCULOS DO ESTADO DE SERGIPE – 5 
SINCODIV/SE, REALIZADA EM 11.09.2018, A SABER, 6 

Aos Onze dias do mês de Setembro do ano de Dois Mil e Dezoito às 12:00 horas, em 7 

primeira convocação e às 12:30 horas em segunda convocação, conforme edital 8 

publicado no Jornal da Cidade, edição de 06/09/2018 – quinta -feira do corrente ano, 9 

e convocações por e-mail enviadas em 05 e 10/09/2018, foi realizada na sala de 10 

eventos do Del Canto Hotel, situado à Rua Alferes José Pedro de Brito, 67 - 11 

Farolândia, Aracaju – Sergipe, a 14ª Assembleia Geral Extraordinária do Sincodiv/SE 12 

para tratar da alteração de endereço da entidade, do destino de todo mobiliário, da 13 

guarda de todos os documentos e do feirão de fim de ano da entidade. Estiveram 14 

presentes 07 participantes, entre titulares, diretores e representantes de 11 15 

concessionárias, além do assessor jurídico do sindicato, Dr. Thiago Cabral, conforme 16 

lista de presenças comprobatória anexa a este documento. O executivo do sindicato, 17 

Sr. Willian Lott, deu início à assembleia agradecendo a presença de todos e 18 

transmitindo à toda categoria o convite do Detran para a abertura da Semana do 19 

Trânsito. Logo em seguida passou a palavra para o presidente do sindicato, Sr. Daniel 20 

Alcântara, que iniciou a reunião falando sobre a atual sede do Sincodiv, que é grande, 21 

estruturada, bem localizada, com um preço excelente, todavia pouco utilizada. Dessa 22 

forma, decidiu-se transferir a sede do sindicato para um escritório virtual, tipo 23 

coworking, no Prime Escritórios, o que traria uma grande economia ao caixa do 24 

Sincodiv no valor de mais de R$24.000,00 ao ano. Colocado em votação todos 25 

aprovaram a mudança da sede para o Prime Escritórios, onde o Sincodiv terá duas 26 

baias fixas e direito a salas de reuniões onde a diretoria do Sincodiv se reunirá 1 27 

(uma) vez ao mês, ficando também, transferidas para o local todas as reuniões 28 

necessárias do sindicato junto a seus associados. Fica também automaticamente 29 

aprovada a alteração do estatuto para a correção do endereço do Sincodiv-SE. O 30 

presidente disse em seguida que essa mudança teria alguns pontos negativos, sendo 31 

eles o número de móveis e utensílios que perderiam função e qual atitude tomar 32 

sobre esse material, e o segundo, referente aos documentos existentes e arquivados 33 

na sede e que não poderão ser descartados, necessitando de cuidados ao arquivar. 34 

Sugeriu que os móveis e equipamentos fossem vendidos, via OLX ou outro tipo de site 35 

de vendas, sendo que os concessionários teriam a prioridade de compra daquilo que 36 
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lhes interessasse. Quanto aos documentos arquivados existe uma empresa 37 

especializada nesse tipo de serviços em Aracaju, a Arquive, e que toda documentação 38 

poderia ficar sob a guarda e responsabilidade da referida empresa. Futuramente esses 39 

documentos podem ser digitalizados e guardados digitalmente. Em seguida pediu ao 40 

Sr. Willian que demonstrasse em vídeo todos os móveis e equipamentos existentes. 41 

Ao final da apresentação o presidente tomou novamente a palavra e disse que todo 42 

aquele material apresentado poderia até ser doado para instituições de caridade. 43 

Aproveitando a fala indagou ao assessor jurídico do Sincodiv o que e como poderia ser 44 

feito para realizar essa doação. O Dr. Thiago Cabral informou que estávamos em uma 45 

AGE com quórum adequado para tomar qualquer decisão, e aquele seria o momento 46 

ideal para isso. Em seguida o presidente voltou a falar sobre o estado dos móveis e 47 

que alguns não teriam muita valia ao serem vendidos, podendo ser doados a 48 

instituições de caridade, deixando a venda apenas aqueles com possibilidade de ter 49 

um valor maior. Em seguida o Sr. Sergio Gama, Maracar/Gama Peugeot, disse que 50 

poderiam doar tudo à Creche Almir do Picolé. Diante da sugestão o presidente sugeriu 51 

que, aquilo que fosse de interesse da creche seria doado a eles, aquilo que não fosse 52 

de interesse deles poderia ser vendido. O Sr. Tiago Teixeira sugeriu que fossem 53 

procuradas outras instituições para ver o que poderia ser de valia para cada uma. O 54 

Sr. Sérgio Gama concordou com o representante da Cimavel e disse que o ideal seria 55 

o gerente executivo visitar as instituições e verificar pessoalmente o que poderia ser 56 

doado. Dessa forma, finalizando o segundo item da pauta, o presidente Daniel 57 

Alcântara comunicou que estava aprovado, com o consentimento de todos, a doação 58 

de todos os móveis e equipamentos do Sincodiv-SE às instituições de caridade. Em 59 

seguida passou ao tema sobre a guarda e arquivamento dos documentos e que havia 60 

pedido ao Dr. Thiago, ao executivo e ao contador, informações sobre a necessidade e, 61 

sobretudo, quais deveriam ser arquivados. Aqueles documentos que não puderem ser 62 

descartados ficarão sob a guarda da empresa Arquive ao custo de aproximadamente 63 

R$100,00 mensal. Após esse arquivamento, paulatinamente, esses documentos serão 64 

digitalizados e arquivados em nuvem e em um HD externo. Diante do assentimento 65 

de todos o presidente deu o assunto como aprovado. Em seguida o presidente trouxe 66 

à mesa o último item da pauta, o Black Week. O gerente executivo relatou sobre a 67 

reunião que teve com o representante do RioMar Shopping, Sr. Fabio Colares, e levou 68 

a ele a data de interesse do sindicato, que seriam os dias 23, 24 e 25 de novembro, 69 

coincidindo com o Black Friday. Contudo essa data foi imediatamente descartada pelo 70 

shopping. Fazendo uma rápida análise o executivo mostrou que a realização do 71 
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evento no mesmo molde do ano anterior não é viável, realizando uma semana antes 72 

do Black Friday, pois em 2018 o feriado de 15 de novembro cairá na quinta feira que 73 

antecede o evento. Como segunda opção teria apenas os dias 9, 10 e 11 de 74 

novembro, um fim de semana entre dois feriados, e os dias 30/11, 01 e 02/12. 75 

Colocado em votação foi escolhida a data de 09 a 11 de novembro. Em seguida o Sr. 76 

Daniel tomou a palavra e levantou uma questão trazida até ele por Henrique Jr., da 77 

Samam, sobre o layout do evento dentro do piso L2 do RioMar. Na primeira edição a 78 

entrada do evento ficava de frente para o corredor, próximo aos elevadores, e a saída 79 

no fundo, próximo à rampa de descida dos carros. No segundo evento a entrada/saída 80 

foi alterada para a lateral, contudo fazendo o acesso no meio do corredor, deixando o 81 

cliente no meio de forma equilibrada entre as concessionárias. No evento ocorrido em 82 

maio novamente foi alterado o layout, colocando a entrada pela lateral, ao fundo, 83 

próximo à rampa e a saída no fim do corredor próximo aos elevadores, fazendo com 84 

que os clientes passassem por todas as concessionárias. Na opinião de Henrique Jr. a 85 

melhor opção até agora foi a com a entrada/saída pelo meio. Dessa forma o 86 

presidente colocou em votação as duas possibilidades: entrada/saída pelo meio, ou a 87 

entrada pelo fundo e saída próximo aos elevadores, porém utilizando catraca para 88 

evitar que os clientes saiam pela catraca de entrada, e vice-versa. Todos optaram 89 

pela opção com a catraca. Essa forma equilibra o fluxo para as concessionárias que 90 

ficam alocadas no final do feirão. Em seguida o presidente colocou a questão dos 91 

bancos parceiros e que vai tentar junto ao Santander um apoio financeiro maior. 92 

Aprovadas todas as pautas foi liberada a palavra aos presentes. O Sr. Gustavo Guima, 93 

da Chery, perguntou sobre a possibilidade de realizar um feirão de seminovos. O 94 

gerente do Sincodiv esclareceu que vem tentando realizar o feirão de seminovos há 95 

muito tempo, mas não tem concessionárias suficiente para ratear o valor do evento 96 

de forma viável, pois dentro do Sincodiv existem apenas 10 empresas de seminovos. 97 

O Sr. Gustavo perguntou da possibilidade de chamar lojistas de seminovos para 98 

aumentar o número de participantes. O Sr. Willian argumentou que essa ideia já foi 99 

considerada em outras vezes e que nunca havia sido aceita, mas aquele era o local e 100 

momento certo para essa discussão. O Sr. Daniel disse que há 1 ano atrás o 101 

Santander lhe apresentou um projeto que vem sendo executado em Recife de unir 102 

concessionárias com seus seminovos e lojistas, e que tem sido um sucesso. Em um 103 

rápido levantamento entre os presentes todos disseram ter o interesse em participar e 104 

não viam problemas em ter lojistas dividindo o espaço com eles. O Sr. Tiago da 105 

Cimavel apenas levantou a questão de que não concorda que o evento leve o nome do 106 
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Sincodiv, achando mais viável chamar um organizador externo, no caso o Sr. John 107 

Kléber, que realiza os eventos dos lojistas, e que realizou o último evento de 108 

seminovos do Sincodiv, e dizer a ele para organizar tudo sem levar a assinatura do 109 

sindicato, pois o sindicato, como instituição, não pode trabalhar para outras 110 

categorias. Dessa forma ficou decidido que uma empresa realize o feirão de 111 

seminovos com as concessionárias e lojistas sem nenhuma participação do Sincodiv 112 

nos dias 19, 20 e 21 de Outubro. E como nada mais houve a ser discutido o 113 

presidente finalizou a reunião dando como aprovado todos os itens da pauta 114 

apresentada e agradecendo a presença de todos e dando a reunião por encerrada. Eu, 115 

Lindinalva dos Anjos Rezende Santos, secretária ad hoc, lavrei a presente ata, que 116 

depois de lida e achado de acordo, foi devidamente assinada. Aracaju, 11 de 117 

Setembro de 2018. 118 

 119 

______________________________________ 120 

Daniel Alcântara de Oliveira Barbosa  121 

Presidente 122 

 123 

     ____________________________  _______________________ 124 

          Cynthia Faria Souto    Lindinalva dos Anjos R. Santos 125 

                    Tesoureira      Secretária ad hoc 126 


