
 

 

 

ATA: ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 09.07.2020   

SINDICATO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE 

COMBATE ÀS ENDEMIAS DE PERNAMBUCO – SINDACS PE                             

RUA GENERAL JOSÉ SEMEÃO 104, SANTO AMARO – CEP 50070-320 – 

RECIFE/PE - FONE: (81)3222-4061 - WWW.SINDACSPE.ORG.BR                      

E- MAIL: SINDACS.PRESIDENCIA@GMAIL.COM 

ATA DA IIª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDICATO DE 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS DE PERNAMBUCO – SINDACS PE. CNPJ 04.428.218/0001-00. 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dez horas, em convocação 

remota pelo app ZOMM, por virtude da pandemia do COVID 19, o presidente e 

os diretores executivos se reuniram, conforme convocação, presentes: 

Graciliano Gama da Silva, Ilzenaide Mendes de Oliveira, Silvânia Timoteo de 

Lima, Alexsandro Lopes da Silva, Fábia Cristina Andrade da Silva, Alcione Gama 

da Silva, José Ricardo Alexandre, Valéria Soares de Melo, Eliel Manoel da Silva. 

O presidente deu início a reunião falando sobre a volta das atividades regulares, 

que deve ser gradativa e com segurança, obedecendo as orientações 

estabelecidas em protocolos e com o máximo de prudência do servidor. Em 

seguida, sem pauta pré estabelecida, o presidente pontuou assuntos relevantes 

a serem discutidos pela diretoria.  

• Documentação da ATA de Posse, que está em conclusão, com única 

pendência a ser resolvida ainda esta semana, seguindo para cartório. 

• Ajustes na estrutura física da sede que estão sendo realizadas para 

manutenção e melhoramento. 

• Solicitação da presença na sede, do diretor de Patrimônio Eliel Silva para 

catalogação descritiva dos pertences da entidade. 

• Início das ações sindicais na capital e todos os municípios, o presidente 

requer o preparo de toda diretoria executiva para atuar e representar o 

sindicato em todos os espaços. 

• Presidente delibera à diretoria executiva autonomia para realização de 

reuniões entre os diretores, incluindo delegados (as) de base 

• Formações sindicais que serão realizadas sob a convocação do diretor da 

pasta Jorge Alberto e que deve ter a participação de todos, enfatizada a 

relevância. 

Em considerações finais e informes: 

✓ Estão sendo produzidas divulgações com o perfil da diretoria (solicitado 

foto e resumo de autobiografia). 

✓ Reuniões do Conselho Estadual suspensas, sem atividades remotas (foi 

licitado ao diretor José Ricardo que reivindicasse atuação do conselho) 

✓ O presidente citou o estatuto no que diz Art. 3º, § VI. Constituir serviço 

para a promoção de atividades culturais profissionais e de comunicação 

(solicitada a participação de toda diretoria nas redes sociais em defesa e 

zelo da instituição), ainda informa a contratação de uma jornalista 



 

 

(Jacielma Silva), para colaborar com o melhoramento e ampliação das 

divulgações das atuações do SINDACS PE. 

✓ Convocação para reunião geral remota da diretoria em 10/07/2020 às 

15h. 

 

Sem mais, o presidente Graciliano Gama deu a reunião como encerrada, 

agradecendo a participação dos diretores presentes, reafirmando a convocação 

de reuniões remotas, agendadas com antecedência ou em caráter de urgência 

dada ao atual cenário crise.  

Total de Participantes: 9 

Ausências: (*justificadas) Diretor de Assuntos Jurídicos Antônio Silva, Diretora 

de Ações Sociais e Eventos Sandra Maria Oliveira da Silva e o Diretor Formação 

e Relações Sindicais Jorge Alberto da Silva. 

 

 

 

 

 

                                  

Secretária Geral 

 

  

 


