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 1 
ATA DA 13ª ASSEMBLÉIA GERAL 2 
EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS 3 
CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE 4 
VEÍCULOS DO ESTADO DE SERGIPE – 5 
SINCODIV/SE, REALIZADA EM 26.07.2018, A SABER, 6 

Aos Vinte e Seis dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Dezoito às 14:00 horas, 7 

em primeira convocação e às 14:30 horas em segunda convocação, conforme edital 8 

publicado no Jornal da Cidade, edição de 19/07/2018 – quinta -feira do corrente ano, 9 

e convocações por e-mail enviadas em 23/07/2018, foi realizada na sala de reuniões 10 

do Sincodiv-SE, sediado à Vereador João Calazans, 609, Galeria Habitat, Salas 07 e 11 

08, CEP 49020-030, 13 de Julho – Aracaju – Sergipe, a 13ª Assembleia Geral 12 

Extraordinária do Sincodiv/SE. Estiveram presentes 05 participantes, entre titulares, 13 

diretores e representantes de 05 concessionárias instaladas na região de Nossa 14 

Senhora do Socorro, assim como o assessor jurídico do Sincodiv-SE, Dr. Thiago 15 

Cabral, conforme lista de presenças comprobatória anexa a este documento. O Sr. 16 

Willian Lott, gerente executivo do Sincodiv, deu início à assembleia agradecendo a 17 

presença de todos e em seguida abriu a palavra ao Sr. Tiago Teixeira, da Cimavel 18 

Caminhões, que expos aos presentes vários pontos da nova legislação que deveriam 19 

ser implantados na CCT 2018/2019 entre o Sindicato dos Concessionários e 20 

Distribuidores de Veículos do Estado de Sergipe e o Sindicato dos Empregados no 21 

Comércio de Nossa Senhora do Socorro, assim como pontos já discutidos em 22 

convenções anteriores, como os feriados, homologação e banco de horas. Em seguida 23 

o assessor jurídico do Sincodiv, Dr. Thiago Cabral pediu a palavra e concordou com a 24 

totalidade dos comentários tecidos em mesa e que já havia redação para todas as 25 

cláusulas. Em seguida o Sr. Brandi, da Mardisa Caminhões Mercedes, perguntou como 26 

estava o andamento da CCT de Aracaju. Disse ter a sorte de ter transferido a empresa 27 

para N.S. do Socorro pois a falta de banco de horas seria um imenso prejuízo para a 28 

categoria na região. O Sr. Jackson Silva, representante da Movesa, levantou a 29 

questão dos feriados serem trocados com Aracaju, ou seja, nos feriados de Aracaju as 30 

concessionárias se mantêm fechadas e nos feriados de N. S. do Socorro abrem 31 

normalmente, o que para sua empresa não é satisfatório. O Sr. Tiago Teixeira e o Sr. 32 

Brandi lembraram que foi um pleito antigo e que esse formato era muito benéfico às 33 

empresas. O Dr. Thiago Cabral ressaltou que poderia alterar a redação para que as 34 

empresas que não tivessem o interesse em inverter os feriados pudessem 35 

acompanhar as datas de Socorro. Em seguida comentou sobre a inclusão da 36 



 

Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado de Sergipe  
Rua Vereador João Calazans, 609 - salas 07 e 08 – 13 de julho - Aracaju / SE. CEP 49.020.030  

Fone/Fax (79) 3214-9711 / 3213-7189 E-mail: sincodivse@sincodivse.com.br - Site: www.sincodivse.com.br
 Página 2 de 2 

Contribuição Negocial Patronal anual com o valor de R$1.908,00 para as empresas 37 

que não são associadas ao Sincodiv e que poderá ser dividida em 3 (três) 38 

pagamentos. O Sr. Jackson, da Transrio, disse que sua empresa irá cumprir com 39 

todas as cláusulas contidas na CCT e que é importante esse compromisso de todos. O 40 

presidente do sindicato, Sr. Daniel, tomou a palavra e disse que ele, assim como o Sr. 41 

Tiago Teixeira, é favorável a que as concessionárias paguem o mínimo possível, mas a 42 

situação atual requer que pequenas taxas sejam instituídas com a finalidade de 43 

viabilizar a existência e atuação do sindicato. Dessa forma, é imprescindível que 44 

concessionárias que não são associadas paguem um valor para que o sindicato possa 45 

ter a tranquilidade para exercer sua função em prol de todos. Tiago Teixeira 46 

complementou que um sindicato forte tem mais poder de barganha e maior atuação. 47 

O Sr. Brandi comentou que é necessário manter um staff para as questões coletivas. 48 

A simples contratação de um advogado para realizar uma só ação seria muito mais 49 

cara que manter um assessor de forma contínua. O presidente Daniel Barbosa 50 

perguntou se havia mais alguma questão a ser debatida. O Sr. Jackson comentou que 51 

sempre foi muito bem recebido e atendido no Sincodiv e que uma CCT bem redigida 52 

como essa em questão traz muito mais segurança a todos. E como nada mais houve a 53 

ser discutido o presidente finalizou a reunião dando como aprovado pelos presentes o 54 

texto apresentado e agradecendo a presença de todos e deu a reunião por encerrada. 55 

Eu, Lindinalva dos Anjos Rezende Santos, secretária ad hoc, lavrei a presente ata, que 56 

depois de lida e achado de acordo, foi devidamente assinada. Aracaju, 26 de Julho de 57 

2018. 58 
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______________________________________ 61 

Daniel Alcântara de Oliveira Barbosa  62 

Presidente 63 
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____________________________ 65 

Lindinalva dos Anjos R. Santos 66 

Secretária ad hoc 67 


