
ATA: ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – 01.12.2020 

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 VIª 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. 

A um dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 9:00 horas, na sede do 

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

convocação, presentes: Graciliano Gama da Silva, Pedro Pierre Campos, 

Ilzenaide Mendes de Oliveira, Jorge Alberto da Silva, Fábia Cristina Andrade da 

Silva, Alcione Gama da Silva, Eliel Manoel da Silva , Alexsandro Lopes da 

Silva, Sandra Maria oliveira, Antônio Manoel da Silva e Silvânia Timoteo de 

Lima.  

Após dado boas vindas e considerado as dificuldades no enfrentamento da 

pandemia do COVID 19 nas atividades sindicais, o Presidente leu pauta, com os 

seguintes pontos: 1) Atendimento jurídico; 2) gerenciamento da sede; 3) 

avaliação do período eleitoral e 4) confraternização 2020. 

 

1) Atendimento jurídico – informado a saída da advogada Dra. Marina 

Barros do corpo jurídico do SINDACS PE, por motivos de investimentos 

pessoais em novos rumos. Também a licença maternidade da advogada 

Dra. Taciana Campos, além de repasses sobre atualizações de causas 

judiciais, recursos e analises de processos e base  territorial. 

2) Gerenciamento da sede – foi justificado o atraso na obra do stúdio que 

está sendo produzido para o melhoramento da qualidade das LIVEs e 

transmissões de vídeo. Determinado o fim da recontratualização do 

prestador de serviço responsável pela higienização da sede, que deverá 

ser substituido por um servidor com carga horária de funcionamento da 

sede. Esclarecimentos sobre a demissão da funcionária do setor 

administrativo, que por relacionamento insatisfatório com a equipe e 

filiados, não faz mais parte do sindicato.  

3) Avaliação eleitoral – Citados todos ACSs e ACEs que foram candidatos 

eleitos nos municípios para o fortalecimento de defesa dos direitos da 

categoria e que serão contatados pelo SINDACS PE. 

4) Confraternização 2020 -  Em consideração a todos Acs e ACE que 

perderam suas vidas por consequência da pandemia do COVID 19, em 

solidariedade as famílias dos companheiros e companheiras 

acometidos/sequelados pelo vírus e em respeito a toda população que 

sofrem com as consequências dessa pandemia, o SINDACS PE não 

realizará nenhuma manifestação festiva. 

O Presidente encerra a reunião estabelecendo um recesso nas atividades 

sindicais a partir do dia 18 de dezembro. 

 

. 

 

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


Total de Participantes: 11 

Ausências: (*justificadas) o diretor de Articulação nos Municípios José Ricardo 

Alexandre e a diretora de Assuntos da Mulher trabalhadora Valéria Soares de 

Melo. 

 

 

     

                                     Ilzenaide Mendes de Oliveira 

Secretária Geral



 


