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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONCESSIONÁRIOS E 
DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAODINÁRIA 
 

O SINDICATO DOS TRABALHORES EM CONCESSIONÁRIOS E 
DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS NO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL – SINTRACODIV-RS, inscrito no CNPJ sob o nº 
15.414.904/0001-30 e CÓDIGO SINDICAL 921.005.639.26906-9 por 
meio do seu Presidente nos termos do art. 17, do estatuto social, 
convoca todos os associados e trabalhadores em concessionários e 
distribuidores de veículos no Estado do Rio Grande do Sul para parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária e no formato virtual  
através do link: meet.google.com/yvt-tvrs-bbn que será realizada no 
dia 29 de junho de 2021, na sede do Sindicato, na Rua Domingos 
Martins nº 261, sala 02, Bairro Centro, em Canoas-RS, CEP 92010-
170, com primeira chamada as 10hs00min, e segunda chamada as 
10hs30min, para deliberarem a seguinte ordem do dia: 1 – Autoriza-
ção ao Presidente do Sindicato ou a quem ele delegar poderes de 
decisão, para firmar ajustar, deliberar, ratificar e aprovar Acordos Co-
letivos de Trabalho, Convenções Coletivas de Trabalho ou Instaurar 
Dissídio, podendo firmar Acordo Judicial; 2 – Autorização para em 
caso de malogro nas negociações, ajuizar ação de Revisão de Dissí-
dio Coletivo na forma disposta na Legislação em vigor; 3 – Autoriza-
ção coletiva prévia e expressa, ou não, independente de associação 
e ou sindicalização para descontos em favor do Sindicato as Contri-
buições Assistenciais, Sindical, Comissão de Conciliação Prévia, Ta-
xa Negocial e ou mensalidade associativa, valores esses para a sus-
tentação financeira das lutas da categoria e do Sindicato dos Traba-
lhadores e Distribuidores de Veículos, em caso de aprovação dos 
valores e/ou percentual da Contribuição Assistencial/Taxa Negocial 
serão descontadas dos funcionários, em folha de pagamento, reco-
lhidas através de boletos bancários ou depósito na conta da entidade 
sindical; 4 – Deliberação quanto a ser, ou não, sobre a concessão de 
poderes ao Sindicato Laboral para ajuizar ações trabalhistas como 
substituto processual de integrantes da categoria, sindicalizados ou 
não; 5 – Autorização para o Sindicato negociar com a categoria eco-
nômica, ou ainda com as empresas o PLR(Participação nos Lucros e 
Resultados) de acordo com o que determina a Lei nº 10.101 de de-
zembro de 2000; 6 – Autorização para deliberar sobre o acompa-
nhamento do Sindicato sobre todos os tramites legais e necessários 
para a realização da eleição dos membros participantes a CIPA; 7 – 
Deliberação quanto à aprovação orçamentária para 2021; 8 – Delibe-
rar sobre a manutenção com o Sindicato Patronal de uma Comissão 
de Conciliação Prévia, nos termos da Lei 9958/2000 (art.625 CLT); 9 
– Assuntos Gerais: A Assembleia Virtual realizada através do link: 
meet.google.com/yvt-tvrs-bbn no dia 29 de junho de 2021 às 10h da 
manhã. 

Canoas, 22 de junho de 2021. 
 

Dionizio Alberto Dias dos Santos 
Presidente do SINTRACODIV-RS 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONCESSIONÁRIOS E 

DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS DO RIO GRANDE DO SUL 
 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
 
 
                    Com esforço e competência em tempo de pandemia e 

isolamento social o convívio familiar ficou mais intenso. Os desafios 

são muitos a perseverança e a fé são os caminhos encontrados para 

momentos que surge os medos e as incertezas diante desse momen-

to que vivemos. Nas nossas casas as nossas famílias falam de me-

do, mas destacam a harmonia no convívio e partilhamos os momen-

tos de refeição, lazer e de oração juntos. 

 
                     A pandemia mudou a rotina das nossas famílias que em 

muitos casos o isolamento foi uma forma de garantirmos certa segu-

rança.  O trabalho, estudo, a nossa vida cotidiana passam por adap-

tações diante da necessidade de preservar a vida. Ficar em casa e 

sair somente para atividades profissionais são as exigências desse 

tempo de ameaças da contaminação pela Covid-19. Precisamos ter 

sempre em mente que tudo passa, tanto a felicidade como a tristeza, 

por isso é necessário aproveitar cada momento da vida da melhor 

forma possível. 

 
 
Vai dar tudo certo! 

Tenha essa frase em mente e faça dela um pensamento diário. Pen-

se positivamente, pois a vida te deu mais um presente: o hoje. 

 
 

Canoas, 22 de junho de 2021. 
 

Dionizio Alberto Dias dos Santos 
Presidente do SINTRACODIV-RS 
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