
 

 

 

ATA: ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 19.06.2020   

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 Iª 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 dezenove dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quinze 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, Jorge 

Alberto da Silva, Silvania Timoteo de Lima, Fábia Cristina Andrade da Silva, 

Alcione Gama da Silva, Valéria Soares de Melo, Eliel Manoel da Silva , Sandra 

Maria oliveira da Silva. Após apresentações, foi deliberada a leitura da pauta 

proposta para seleção e/ou inclusão de itens. Em seguida a diretoria passou a 

discutir e deliberar sobre os pontos a seguir: 1) Pandemia e ações do SINDACS 

PE; 2) Documentação da ATA de posse da diretoria; 3 Propostas e mudanças; 

4) Encaminhamentos sobre a organização e reforma na sede do SINDACS PE:  

1) Pontuado e discutido ações e resultados obtidos nas estratégias 

executadas na capital e regiões, sendo considerados feedback; 2) Informado o 

andamento das assinaturas e autenticações do documento de ATA de posse; 3) 

Pontuação dos diretores sobre projetos e propostas a serem apresentadas 

brevemente, sob disposição; 4) Informações sobre alterações, reparos e 

reformas para organização e otimização dos trabalhos, a secretaria geral 

convoca o diretor de Patrimônio Eliel Silva para acompanhar e se apropriar das 

ações de sua competência. 

 Em seguida o presidente Graciliano Gama dispensou autonomia as diretorias 

executivas, contanto com o empenho e dedicação para o crescimento da 

entidade, visto que tem destaque nacional, além do alcance de excelentes 

resultados, superando o momento difícil que o país enfrenta diante da pandemia 

do COVID 19, convoca a todos para participação de outras reuniões remotas, 

agendadas com antecedência ou em caráter de urgência dada ao atual cenário 

de crise.  

Total de Participantes: 9  

Ausências: (*justificadas) Diretor Financeiro do SINDACS PE e atual Presidente 

da FENASCE Alexsandro Lopes, diretor de Assuntos Jurídicos Antônio Silva e o 

diretor de Articulação nos Municípios José Ricardo Alexandre 

 

Secretária Geral 



 

 

 

  

 


