
 

 

 

ATA: ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 12.08.2020   

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 IIIª 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 doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas, em sua sede, 

seguindo os protocolos de segurança, por virtude da pandemia do COVID 19, a 

reunião ordinária convocada pelo presidente Graciliano Gama com a 

participação dos diretores executivos Ilzenaide Mendes de Oliveira, Jorge 

Alberto da Silva, Silvânia Timóteo de Lima, Fábia Cristina Andrade da Silva, 

Alcione Gama da Silva, Eliel Manoel da Silva, Sandra Maria oliveira da Silva, 

Alexsandro Lopes da Silva, José Ricardo Alexandre, Antônio Manoel da Silva.  

A reunião foi iniciada com apresentação dos assuntos abordados no Ciclo de 

visitas em Recife para serem trabalhados nos municípios, ajustados as 

especificidades de cada região, conforme proposto pelo presidente. 

Em seguida, foram discutidos para deliberação os seguintes pontos de pauta: 1) 

Regularização documental com legitimidade e representatividade Garantida; 2) 

Regularização documental bancária para ativação das atividades e 

cumprimentos das obrigações monetárias garantida; 3) Posicionamento do 

SINDACS PE no enfrentamento da pandemia do coronavírus – COVID 19; 4) 

Estruturação da sede e subsedes e Informes gerais. 

1) O presidente declarou concluída e registrada as exigências cartoriais que 

regulamentam a representatividade da entidade, a vigência das 

alterações estatutárias realizadas no último congresso, restando apenas 

a requalificação da carta sindical com a nova diretoria eleita para o 

quadriênio 2020-2024;   

2) A conclusão das exigências documentais bancárias também foi 

confirmada pelo presidente que destacou a superação no enfretamento 

da pandemia durante as regularizações burocráticas, no fazimento do 

processo eleitoral com obtenção de um resultado exitoso. O presidente 

junto com a secretária geral Ilze Mendes e o diretor financeiro Alexsandro 

Lopes irão se reunir com o gerente do banco para habilitar maiores 

funcionabilidades na conta da entidade; 

3)  Uma Nota Oficial foi promulgada sobre a volta gradual das atividades 

regulares da categoria, a inclusão de novos procedimentos de cuidados 

contra o coronavírus deverão ser adotados na rotina de funcionamento da 

sede. Para evitar aglomerações e manter todos os diretores liberados em 

atividade, serão realizadas diligências em todos os distritos e CVA do 

Recife e logo após o mapeamento os municípios serão submetidos as 

diligências. Elaboração de ações receptivas aos acometimentos de 



 

 

doenças predominantes relacionadas a função de ACS e ACE, requerer 

dos gestores municipais atividades alternativas com práticas integrativas 

para trabalhadores com doenças psicossomáticas.  

4) Descrita as alterações e reparos estruturais e organizativos realizados na 

sede para otimização dos atendimentos, algumas melhorias continuarão 

a serem feitas, inclusive o estruturamento de um Studio para produção de 

trabalhos audiovisuais com a participação de todos diretores, delegados 

e a categoria de base. Atualização dos dispositivos eletrônicos e formação 

nas práticas de uso dos recursos digitais no funcionamento da subsede 

de Garanhuns; Aquisição de uma impressora para subsede de São 

Lourenço da Mata e pesquisas orçamentárias para compra do carro. 

Informes: 

 O horário da LIVE realizada todas as terças feira será mantido às 11h, até uma 

nova reavaliação; A LIVE será transmitida pelo canal de Youtube; Uma LIVE com 

orientações sobre declaração simplificada do imposto de renda direcionada à 

categoria do município de Gravatá;  

Momento integrativo: 

A diretora de Ações Sociais e Eventos Sandra Oliveira, saudou todos os 

aniversariantes do primeiro semestre de 2020 

 Por fim, o presidente Graciliano Gama reiterou a autonomia concedida aos 

diretores, cobrou a participação ativa de todos nas LIVE e redes sociais e 

ponderou o poder a ele atribuído conforme estatuto. Agradeceu o empenho e 

dedicação para o crescimento da entidade, além de alertar para possíveis 

convocações para participação de outras reuniões remotas, agendadas com 

antecedência ou em caráter de urgência, considerando estado de pandemia. 

Total de Participantes: 11  

Ausências: (*justificadas) Diretora de Assuntos da Mulher Trabalhadora - Valéria 

Soares de Melo 

 

 

Secretária Geral 

 

  

 


