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ATA DA 11ª ASSEMBLÉIA GERAL 2 

EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS 3 

CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE 4 

VEÍCULOS DO ESTADO DE SERGIPE – 5 

SINCODIV/SE, REALIZADA EM 29.09.2017, A SABER, 6 
Aos Vinte e nove dias do mês de Setembro do ano de Dois Mil e Dezessete às 7 
16:00 horas, em primeira convocação e às 17:00 horas em segunda 8 
convocação, conforme edital publicado no Jornal da Cidade, edição de 9 
26/09/2017 - terça-feira do corrente ano, e convocação por e-mail enviado em 10 
27/09/2017, foi realizada na sala de reuniões deste sindicato, situado à Rua 11 
Vereador João Calazans, 609, Salas 7 e 8 – 13 de Julho, Aracaju - SE, a 11ª 12 
Assembleia Geral Extraordinária do Sincodiv/SE. Estiveram presentes os 13 
senhores Alberto Carvalho e seu advogado, a Presidente do Sincodiv, Srª. 14 
Cynthia Faria Souto e os diretores Daniel Alcântara de Oliveira Barbosa e 15 
Henrique Menezes Jr, além do gerente executivo do sindicato, Sr. Willian Lott. 16 
Pontualmente as 17:00h a presidente deu início à assembleia cujo assunto 17 
exclusivo era o cancelamento do acordo firmado entre os associados 18 
permitindo o funcionamento das concessionárias em seu próprio 19 
estabelecimento, em feirões ou eventos diversos, incluídos os realizados pelo 20 
sindicato, apenas 01 (um) domingo por mês. A presidente iniciou a reunião 21 
dizendo estar ali representando, juntamente com os dois diretores, os demais 22 
associados assinantes do acordo. Quem em prévia conversa com cada 23 
associado individualmente, decidiram por aceitar o pleito do Sr. Alberto 24 
Carvalho para que o citado acordo fosse encerrado. O Sr. Alberto Carvalho 25 
agradeceu a atenção da presidente dada a seu pleito, convocando a AGE, e 26 
ficou satisfeito com a decisão da diretoria do Sindicato em encerrar o acordo 27 
de abertura aos domingos, dando assim maior liberdade às empresas para 28 
trabalharem no ritmo e dias que mais lhe interessarem. Os senhores Henrique 29 
Jr. e Daniel Barbosa comentaram que o encerramento do acordo era um 30 
retrocesso para as concessionárias, mas confirmaram a decisão da diretoria 31 

através da fala da presidente. A presidente Cynthia perguntou se havia mais 32 
alguma questão a ser debatida e como nada mais houve a ser discutido 33 
finalizou a reunião agradecendo a presença de todos e deu a reunião por 34 
encerrada. Eu, Lindinalva dos Anjos Rezende Santos, secretária ad hoc, lavrei 35 
a presente ata, que depois de lida e achado de acordo, foi devidamente 36 
assinada. Aracaju, 29 de Setembro de 2017. 37 
 38 

______________________________________ 39 
Cynthia Faria Souto  40 

Presidente 41 
 42 
 43 

 ____________________________           ____________________________ 44 
Daniel Alcântara de Oliveira Barbosa           Lindinalva dos Anjos R. Santos 45 

Vice-presidente     Secretária ad hoc 46 
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