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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS AGENTES COMUNITÁRIOS 

DE SAÚDE E OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DE 

PERNAMBUCO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 10.691/2022, DE 

AUTORIA DO VEREADOR LUIZ EUSTÁQUIO, REALIZADA NO DIA 27 DE 

OUTUBRO DE 2022. 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador ERIBERTO RAFAEL. 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte 

e dois), às dezessete horas, no Plenário, na Sala João Negromonte Filho – 

SALA DAS SESSÕES – no andar térreo da Casa de José Mariano, situada 

na Rua Princesa Isabel, número quatrocentos e dez, no bairro da Boa Vista, 

nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a 

Câmara Municipal do Recife, em caráter SOLENE, sob a Presidência do 

vereador ERIBERTO RAFAEL. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente 

compôs a Mesa com os seguintes convidados: Excelentíssimo senhor 

vereador LUIZ EUSTÁQUIO, autor do Requerimento; senhora Marcella 

Abath, Secretária Executiva de Vigilância em Saúde do Recife; senhor 

Maurício Rands, ex-Deputado Federal; senhor Paulo Rocha, Presidente da 

CUT/PE, senhora Ilzenaide Mendes de Oliveira, Vice-presidente da 

Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate às 

Endemias; e senhor Graciliano Gama da Silva, Presidente do Sindicato dos 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias – 

SINDACS/PE. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente convidou 

todos os presentes para que, de pé, ouvissem e acompanhassem o HINO 

NACIONAL BRASILEIRO. (APLAUSOS). Dando continuidade à reunião, o 

senhor Presidente fez o registro da presença de autoridades, em plenário, e 

convidou o vereador LUIZ EUSTÁQUIO para ocupar a tribuna e fazer suas 

colocações. O orador cumprimentou os membros da Mesa e falou da 

emoção e da honra em prestar essa homenagem, enfatizou a importância 

dos agentes de saúde na comunidade. Comentou sobre a PEC que 

concedeu o direito aos homenageados de serem efetivados e que essa 

conquista contou com o apoio do senhor Maurício Rands, à época, Deputado 

Federal. Lembrou da greve realizada para garantir a efetivação de todo o 
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quadro autorizado pela PEC e finalizou parabenizando a 

todos.(APLAUSOS).  Em seguida, o senhor Presidente convidou a todos 

para assistirem a um vídeo sobre o trabalho da categoria homenageada. 

(APLAUSOS). Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor Presidente 

convidou a senhora Ilzenaide Mendes de Oliveira para ocupar a tribuna e 

fazer suas colocações. A oradora saudou a Mesa de trabalho e demais 

presentes. Falou sobre o orgulho de ser agente de saúde, mencionou sua 

amizade com o vereador Luiz Eustáquio, lamentou as perdas de amigos na 

pandemia e concluiu parabenizando a todos que fazem parte do sindicato. 

(APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente convidou o senhor 

Maurício Rands para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador 

cumprimentou a Mesa e destacou o momento atual e decisivo na história do 

Brasil, alertando a necessidade de buscar as referências e propósitos 

pessoais. Citou o trabalho realizado por José Mariano e Dona Olegarinha em 

defesa do povo escravo. Repercutiu, também, a luta e a força coletiva da 

categoria em prol da concretização dos cargos de Agente de Saúde e 

Agentes de Combate às Endemias. Discursou, ainda, sobre a importância do 

Sistema Único de Saúde. (APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor 

Presidente convidou o vereador LUIZ EUSTÁQUIO para fazer a entrega de 

uma placa ao senhor Graciliano Gama em homenagem aos Agentes 

Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias de 

Pernambuco. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente fez o registro 

de autoridades, em plenário, e convidou o senhor Graciliano Gama para 

ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador saudou os membros da 

Mesa, fez registros de presenças e agradecimentos. Solicitou um momento 

de silêncio em homenagem aos agentes falecidos durante a pandemia e, em 

especial, ao senhor João. (APLAUSOS). Quebrando o protocolo, o senhor 

Presidente concedeu a palavra à senhora Nerijane Cavalcanti da Silva, 

Agente Comunitária de Saúde, para ler uma carta em agradecimento pela 

homenagem. (APLAUSOS). Dando prosseguimento, o senhor Presidente fez 

suas considerações finais e convidou todos os presentes para, de pé, 

acompanharem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. (APLAUSOS). Nada mais 

havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a presente reunião, convidou 

a todos para um coquetel no Salão Nobre desta Casa e convocou os 



 
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE 

Rua Princesa Isabel, 410 - Boa Vista - CEP 50050-450 - Recife – Pernambuco 

Unidade de Apoio Legislativo 
 

Página 3 de 3 
 

senhores vereadores e as senhoras vereadoras para se reunirem próxima 

segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, às 10 horas, em uma Reunião 

Ordinária, conforme Resolução nº 2755/2021, de autoria da Comissão 

Executiva. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a 

presente ATA que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem é 

de direito. ************* 
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