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ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SINDICATO 1 

DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE 2 

VEÍCULOS DO ESTADO DE SERGIPE – 3 

SINCODIV/SE, REALIZADA EM 22.05.2018, A 4 

SABER, 5 

Aos Vinte e Dois dias do mês de maio do ano de Dois Mil e Dezoito às 12:00 6 

horas, em primeira convocação e às 12:30 horas em segunda convocação, 7 

conforme convocações realizadas por e-mail nos dias 15 e 17 de Maio de 2018, 8 

foi realizada na sala de eventos do Del Canto Hotel, situado à Rua Alferes José 9 

Pedro de Brito, 67 - Farolândia, Aracaju - SE, conforme lista de presença 10 

assinada e anexada a esta ata, a 68ª Reunião Ordinária do Sincodiv-SE. 11 

Estiveram presentes 18 participantes, entre titulares e gerentes de 14 12 

concessionárias além das presenças dos convidados da Secretaria da Fazenda 13 

Sras. Silvana Maria Lisboa Lima e Rosa Cristina Costa Sampaio, assim como o 14 

presidente daquela instituição Dr. Ademário Alves, convidado especial e 15 

palestrante do dia. A reunião, presidida pelo Sr. Daniel Barbosa, Presidente do 16 

Sincodiv/SE, foi iniciada com o agradecimento do gerente executivo Sr. Willian 17 

Lott às pessoas presentes e trazendo já algumas informações que foram 18 

apresentadas junto a uma projeção de PowerPoint sobre as vendas de 19 

seminovos no estado e a participação das locadoras nesse mercado. Em seguida 20 

o Sr. Daniel tomou a palavra e trouxe ao convidado, secretário da fazenda de 21 

Sergipe, o problema das seguradoras que estão comprando peças em seu nome 22 

para utilização em carros de segurados. Essa operação, adquirindo peças em 23 

outros estados, deixa de arrecadar impostos para o estado e promove uma nova 24 

concorrência desleal para com as concessionárias. Em seguida o Sr. Sergio 25 

Gama complementou o assunto das locadoras e a revenda de seus seminovos 26 

dizendo que o assunto é ainda mais abrangente e profundo pois além da falta 27 

de recolhimento de imposto ainda há um balizamento dos preços muito abaixo 28 

do valor real de mercado, afetando o setor de seminovos e também de 0Km. 29 

Quanto ao problema das peças esse é um processo recente, mas a cada dia 30 

mais utilizado pelas seguradoras. O Sr. Willian passa a palavra para a Drª 31 

Silvana que inicia dizendo que o assunto já foi tema de discussão interna na 32 

Sefaz e já consultaram outros estados que passam por situação similar. 33 

Internamente já estão adotando procedimentos como visitas à essas locadoras 34 

e levantando o estoque imediato e estipulando um prazo para que essas 35 

locadoras apresentem a documentação. Em alguns casos as locadoras alegam 36 

que os carros estão apenas prestando serviços. Mas a Secretaria da Fazenda 37 
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continua atenta a todos os casos. Requereu ao Sincodiv que envie para ela os 38 

dados apresentados pois eles contemplam um quadro bastante amplo e 39 

detalhado do assunto Quanto ao segundo item, novo até então, as anotações 40 

sobre o assunto já foram realizadas e irão discutir internamente e trazer as 41 

possibilidades de ações sobre o caso pois “alguém está lucrando com essa 42 

mercadoria”, complementou ela. Em seguida o presidente da instituição Dr. 43 

Ademário Alves tomou a palavra pedindo, inicialmente, desculpas pelo horário e 44 

a dificuldade de ajustar as agendas, o que acabou acarretando o seu atraso à 45 

reunião, mas frisando a necessidade de sua presença frente a importância do 46 

segmento para a economia do estado. Em seguida iniciou a sua apresentação 47 

dos slides contendo dados sobre a economia do estado e ressaltando que fará 48 

todo o possível para a recuperação do estado no tempo em que estiver à frente 49 

da pasta, que todas as demandas serão estudadas e disse ainda que o melhor 50 

para o estado é o desenvolvimento da economia e que Sergipe e o Brasil 51 

precisam de mais proatividade. Ao final da sua apresentação disse que estará 52 

sempre à disposição da categoria para resolver aquilo que for possível, e disse 53 

que a Sefaz estará sempre de braços dados com o Sincodiv para a melhoria da 54 

economia do estado. O presidente do Sincodiv, Sr. Daniel, da Contorno 55 

Veículos, agradeceu ao secretário pela presença e por sua disponibilidade em 56 

ouvir os pedidos da categoria. Acrescentou à sua fala uma outra questão 57 

levantada nos últimos dias, de ordem mais operacional e pediu o auxílio à Dr. 58 

Silvana. Trata-se de veículos que são vendidos a terceiros, estes não realizam a 59 

transferência de propriedade e o IPVA vem a ser cobrado das concessionárias 60 

sem que estas tenham ciência do fato. Perguntou à Dr. Silvana se haveria uma 61 

forma de evitar essa cobrança indevida a partir da apresentação de nota fiscal 62 

ou outra forma de facilitar o processo para que concessionárias não tenham 63 

seus nomes incluídos no serviço de proteção ao crédito. Drª Silvana respondeu 64 

que existem formas administrativas de resolver essas questões sem a 65 

necessidade de ir a juízo. O presidente Daniel franqueou a palavra aos 66 

presentes e como ninguém mais se manifestou ele agradeceu a presença dos 67 

convidados por sua participação e por trazer ótimas notícias sobre a economia 68 

do estado e sobre as possibilidades de atender aos pleitos das concessionárias. 69 

Em seguida a palavra foi passada ao Sr. Arnaldo Federico que agradeceu a 70 

possibilidade de estar falando para as concessionárias e apresentou sua 71 

empresa Ricol, revendedora Goodyear, e disse estar disponível para fazer 72 

parcerias com as concessionárias na área de pneus para automóveis, 73 

caminhões, ônibus e máquinas. Ao final da apresentação do Sr. Arnaldo o 74 
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gerente executivo colocou a estrutura do sindicato à disposição para enviar e-75 

mails marketing em nome da Ricol. Em seguida agradeceu a presença de todos, 76 

sobretudo pela pontualidade. Por fim cedeu o espaço aos participantes e, como 77 

ninguém mais se pronunciou, agradeceu a presença de todos e deu a reunião 78 

por encerrada. Eu, Antônio Valença Rollemberg Neto, secretário, lavrei a 79 

presente ata, que depois de lida e achado de acordo, foi devidamente assinada. 80 

Aracaju, 22 de maio de 2018. 81 

 82 

 83 

_________________________________ __________________________         84 

Daniel Alcântara de Oliveira Barbosa  Antônio Valença Rollemberg Neto85 

  86 

Presidente      Secretário  87 


