
  

 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária do 

Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e de Lojas 

de Conveniência, e de Empresas de Lava-Rápido e 

de Empresas de Estacionamento de Santos e 

Região – Sindicombustíveis/Resan, realizada no dia 

21 de fevereiro de 2018, na Sede Própria do 

Sindicato sito à Rua Dr. Manoel Tourinho nº 269 em 

Santos/SP. 

 

 

Às dezenove horas e dez minutos do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

em segunda convocação, o senhor Presidente do Resan, José Camargo Hernandes, após verificar o 

quórum, conforme Lista de Presença anexa a esta ata, declara aberta a Assembleia Geral 

Extraordinária do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, e de Lojas de Conveniência, e de Empresas de Lava-Rápido e de Empresas de 

Estacionamento de Santos e Região – Sindicombustíveis/Resan, convocando os presentes para 

indicarem um associado para presidi-la. A palavra foi colocada em aberto, tendo o associado Flávio 

Ribas de Souza, proprietário do Auto Posto M. Power Ltda., proposto que a Presidência da 

Assembleia fosse exercida pelo Sr. José Camargo Hernandes, o que foi aprovado por todos. O Sr. 

José Camargo Hernandes, assumindo a Presidência da Assembleia, iniciou os trabalhos convidando 

para fazer parte da mesa o Sr. Ricardo Eugênio Meirelles de Araújo, tendo solicitado que o mesmo 

secretariasse os trabalhos e que procedesse a leitura da Ordem do Dia, o que foi feito em seguida: a) 

leitura, discussão e aprovação da ata da assembleia anterior; b) conhecimento e análise da pauta de 

reivindicações apresentada pelo Sindicato Profissional representante dos empregados em Postos de 

Serviços, tendo em vista o término da vigência da convenção coletiva em 28/02/2018; c) 

conhecimento e análise da Pauta de Reivindicações apresentada pelo Sindicato profissional 

representante dos empregados em Trocas de Óleo, tendo em vista o término da vigência da 

convenção coletiva em 28/02/2018; d) discussão e aprovação de proposta da diretoria para a fixação 

de outras contribuições e valores, nos termos dos Artigos 49º, inciso VI e Artigo 85º do Estatuto, a 

serem pagas pelas empresas associadas e demais integrantes da categoria; e) concessão de 

poderes à Diretoria para negociar com os respectivos Sindicatos Profissionais na tentativa de acordo 

regional, ou na sua impossibilidade, para dar prosseguimento a processos na esfera judicial 

trabalhista; f) assuntos de interesse geral. Em seguida o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário 

que procedesse a leitura da ata da assembleia anterior, cumprindo o item “a” da ordem do dia. 

Solicitando a palavra o Sr. Vilmar Gavazzoni, representando a empresa Morada do Sol Auto Posto 

Ltda., propôs que fosse dispensada a leitura da ata anterior, tendo em vista que o conteúdo da 

mesma é de amplo conhecimento do quadro associativo. O Sr. Presidente colocou a proposta em 

discussão e, como ninguém quis fazer uso da palavra, passou-se a votação, sendo dispensada a 

leitura da ata e tendo o seu texto aprovado por unanimidade. Dando continuidade a ordem do dia, o 

Sr. Presidente, fazendo uso da palavra, fez detalhada exposição sobre os itens constantes das 

pautas de reivindicações apresentadas pelas categorias de trabalhadores de postos e troca de óleo. 

Apresentou os índices econômicos levantados até janeiro último que já indicam tendência da 

evolução da economia nos últimos doze meses e citou alguns itens da nova reforma trabalhista que 



  

 

devem ser objetos de negociação. Em seguida, ocorreram debates, tendo alguns dos presentes 

argumentando sobre a situação que o mercado atravessa e que várias empresas já estão reduzindo 

seu quadro de funcionários. A Sra. Sueli Rodriguez, proprietária do Auto Posto Pariquera-açu Ltda. e 

o Sr. José Ferreira Barros, proprietário do Auto Posto Tio Beba Ltda questionaram sobre a 

possibilidade do Auxilio Refeição “in natura” ser fornecido em restaurantes próximos ao local de 

trabalho. O assunto será levado ao departamento jurídico do sindicato para ser inserido nas 

negociações. Em seguida, o Sr. Presidente resumiu os argumentos apresentados pela Assembleia e 

formulou proposta no sentido de que a Diretoria deverá negociar com o objetivo de fechar as 

convenções coletivas nas melhores condições econômicas possíveis com os Sindicatos 

representantes dessas categorias de trabalhadores e que eventuais concessões de aumentos 

salariais não ultrapassem os índices apresentados pela economia. Colocada a proposta em votação, 

conforme itens “b” e “c”, a mesma recebeu aprovação de todos os presentes, servindo, portanto, de 

base para a Diretoria negociar com os respectivos sindicatos representantes dos trabalhadores. 

Dando prosseguimento a ordem do dia, passou-se ao item “d” – discussão e aprovação de proposta 

da diretoria para a fixação de outras contribuições e valores, o Sr. Presidente fez uso da palavra 

sobre a necessidade de recursos para manutenção do sindicato e luta pela valorização das 

categorias profissionais e propôs criar e fixar contribuições, a serem pagas pelas empresas 

associadas e demais integrantes das categorias representadas, por Assembleia, Convenção ou 

Acordo Coletivo, nos termos da lei e Estatuto Social do Sindicato. Os valores dessas contribuições 

serão discutidos posteriormente pela diretoria plena do Sindicato. A proposta foi colocada em 

votação e aprovada por unanimidade pelos presentes. Passando ao item “e” – concessão de poderes 

à Diretoria para negociar com os Sindicatos Profissionais, mencionados nos itens “b” e “c” anteriores, 

na tentativa de se conseguir um acordo regional, ou na sua impossibilidade, para dar prosseguimento 

ao processo na esfera judicial trabalhista, o Sr Presidente franqueou a palavra aos presentes e como 

ninguém quis fazer uso da mesma, colocou o assunto em votação, tendo merecido, por unanimidade, 

aprovação quanto a concessão de plenos poderes à Diretoria para negociar com os Sindicatos que 

efetivamente representar os trabalhadores. Passou-se então ao último item da ordem do dia “f” – 

assuntos de interesse geral, sendo a palavra colocada em aberto. Como não houve manifestação 

dos presentes e nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, 

ressaltando a importância da participação de cada um, e determinou o encerramento da Assembleia 

e a lavratura da presente ata, que vai por mim, Ricardo Eugênio Meirelles de Araújo, assinada 

juntamente com o Sr. Presidente da Assembleia, José Camargo Hernandes. 

 

 

 

 

 

José Camargo Hernandes            Ricardo Eugênio Meirelles de Araújo 

                Presidente da A.G.E.            Secretário da A.G.E. 

 


