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ATA DA Vª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 11:00 horas, na sede do 

sindicato, o Presidente e os diretores executivos se reuniram, conforme 

convocação, presentes: Graciliano Gama da Silva, Ilzenaide Mendes de 

Oliveira, Jorge Alberto da Silva, Fábia Cristina Andrade da Silva, Alcione Gama 

da Silva, Valéria Soares de Melo, Eliel Manoel da Silva , Alexsandro Lopes da 

Silva, Sandra Maria oliveira.  

Em comemoração ao Dia do Agente Comunitário de Saúde e Agente de 

Combate às Endemias “4 de outubro”, a reunião foi transmitida ao vivo, através 

da sua LIVE semanal. 

Após apresentações, como pauta principal o dia do ACS e ACE, o Presidente 

informou a categoria todas ações programadas e executadas para homenagear 

os trabalhadores: 

• Abordagem nos semáforos de maior fluxo na capital pernambucana com 

faixas informando a sociedade o Dia do ACS e ACE; 

• Visitas aos locais de trabalho (USF e P.As) com destribuição de 

lembrancinhas para ACS e ACE; 

• Participação do Presidente e diretoria em eventos oficiais em 

homenagemà categoria; 

• LIVE extraordinária com sorteios de brindes ao vivo que será realizada no 

dia 24 de outubro, com transmissão pelo YOUTUBE. 

 

Com muita inovação, disposição e compromisso o Presidente junto com sua 

diretoria deseja fazer todo o diferencial na história da categoria, buscando 

valorização e reconhecimento para os trabalhadores que muito se dedicam para 

o melhoramento das condições de saúde e qualidade de vida da população. 

A categoria que tem acompanhado os avanços resultantes das atuações do 

sindicato e que participam das LIVEs, fizeram comentarios, interagiram com o 

Presidente e a diretoria, Parabenizaram a iniciativa de dar mais visibilidade aos 

trabalhos dos ACS e ACE e a nova forma de fazer o sindicato.Com muita alegria 

e descontração a reunião festiva se deu com muita harmonia com sorteio de 

camisas, sem esquecer de registrar a contribuição de outros dirigentes que 

ajudaram a construir este grande sindicato. 

Por fim, com uma oração em prol de todas as famílias que sofreram perdas de 

seus entes queridos, companheiros e companheiras ACS e ACE que foram 

acometidos pelos vírus, outros que infelizamente morreram e principalmente em 

pedido de proteção e benção para todos ACS e ACE que estão 

incansavelmente no enfrentamento ao combate a pandemia do COVID 19,a live 

foi encerrada. 

http://www.sindacspe.org.br/
mailto:SINDACS.PRESIDENCIA@GMAIL.COM


Total de Participantes: 9 

Ausências: (*justificadas) Vice-presidente Pedro Pierre, diretor de Assuntos 

Jurídicos Antônio Silva e o diretor de Articulação nos Municípios José Ricardo 

Alexandre e a diretora de Assuntos profissionais Silvânia Timotéo de Lima. 
     

                                     Ilzenaide Mendes de Oliveira 

Secretária Geral 



 


