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SINDICATO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE  

COMBATE  ÀS  ENDEMIAS  DE  PERNAMBUCO  –  SINDACS  PE                           
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ATA DA IVª 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 setembro 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, Valéria Soares de Melo, 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 os cumprimentos e agradecimentos do Presidente a 

todos os presentes que comentou um pouco sobre as superações da categoria 

diante da pandemia. 

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

Estruturação da sede e subsedes; 2) Etapas de Diligências; 3) Plantões jurídicos; 

4) Agenda dos municípios e Informes gerais.  

 

1) O presidente citou todos os reparos e ajustes que já foram feitos na sede 

e os que ainda serão realizados, incluindo a compra de equipamentos e a 

estruturação de um Studio para produção e melhoria da comunicação com 

a categoria. Todo o melhoramento se estende as subsedes de acordo 

com as singularidades de cada uma, com o acompanhamento aplicado 

do diretor de Patrimônio Eliel Silva. 

2) A Iª Etapa de Diligência em Recife foi apresentada e avaliada de forma 

muito positiva pela diretoria e com grande repercussão da categoria que 

se sentiu mais assistida e próxima do sindicato. Assim sendo, foi 

deliberado a realização de novas etapas de diligências. O presidente falou 

do compromisso da sua gestão no quadriênio 2020-2024 e pediu a 

participação intensa da diretoria nas ações e maior empenho durante o 

período da pandemia. O Presidente também fez considerações sobre a 

disponibilidade da diretoria executiva na participação das ações e visitas 

à base, de posse do registro das atividades (Ciclo de Visitas 07-08/2020 

e Iª Etapa de Diligências 09/2020). O Presidente enfatizou a necessidade 

de os diretores estarem nas incumbências de levar informações e acolher 

os trabalhadores principalmente nesse momento de grandes tribulações 

consequentes da pandemia. Isto posto, o Presidente apresentou a 

disposição de duas diretoras (Alcione Gama da Silva - Diretora de 

Segurança e Saúde do Trabalhador e Sandra Maria Oliveira da Silva -

Diretora de Ações Sociais e Eventos) que tiveram suas liberações 



solicitadas à gestão, sendo negadas sob a justificativa da pandemia, 

porém continuam ativas nas ações propostas pelo sindicato. Com intuito 

de fortalecer e intensificar a assistência aos trabalhadores, o Presidente 

propôs a permuta de duas liberações dos diretores (Luiz Alexandre de 

Miranda – diretor do Conselho da executiva e Valéria Soares de Melo – 

diretora de Assuntos da Mulher Trabalhadora), o que foi aprovado por 

unanimidade, sem intervenções.  

 

3) Os Plantões jurídicos foram definidos por regiões, com polos e demandas 

avaliadas pelas especificidades locais. Os plantões serão fixos e 

itinerantes, podendo a dinâmica ser ajustada de acordo a necessidade, 

mensalmente, com o acompanhamento aplicado do diretor de Assuntos 

Jurídicos Antônio Silva. 

 

4)  Todas as atividades deverão ser registradas no quadro semanal, junto à 

secretária geral Ilze Mendes. 

 

Informes:  

 O Presidente registra que continuará insistindo nas concessões das liberações, 

para que haja o retorno dos diretores. 

Por fim, o presidente Graciliano Gama encerrou a reunião executiva, para que a 

advogada Dra. Fernanda Resende fizesse uma apresentação sobre 

Aposentadoria Especial e outras modalidades. 

  

Total de Participantes: 12   

Ausências: (*Licença) Pierre Campos – Vice-presidente 

(*em meio a reunião) Valéria Melo - diretora de Assuntos da Mulher Trabalhadora 

  

  

  

   

  

  

Secretária Geral 


