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CONVOCAÇÃODE DIRETORES E LIDERANÇAS DA CONACS 04/2017 
 

A CONACS – Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e  

Agentes de Combate as Endemias, por intermédio de sua Diretora Presidente no uso de suas 

prerrogativas estatutárias, e em conformidade com as deliberações estatutárias da Entidade, vem 

por meio desta CONVOCAR todos os diretores da CONACS e representantes das Entidades 

Sindicais associadas, bem como 2 (dois) representantes de cada 22 estados da Federação a se 

fazerem presentes no Congresso Nacional a partir das 09:00h  dos dias 05 e 06 de Setembro de 

2017, afim de participarem das seguintes atividades: 

• Articulação da categoria com os lideres de partido para garantir na 

pauta da Câmara em regime de urgência a votação da PEC 22/11 

REAJUSTE DO PISO SALARIAL NACIONAL 

•  Acompanhar a votação do PLC 56/2017 no Senado Federal; 

•  Acompanhar os desdobramentos da pactuação da nova versão da 

PNAB na CIT e Traçar estratégias que minimizem os efeitos da nova 

PNAB no tocante a atuação dos ACS/ACE na estratégia de Saúde da 

Família; 

 

A CONACS informa que, não se responsabilizará por despesas de hospedagem, 

alimentação ou locomoção de qualquer dos participantes. E solicita que todos que possuírem 

camisetas do movimento da aprovação da PC 22/2011 ou identificação de seus Estados, 

Municípios, sindicatos ou da própria CONACS, se apresentem vestidos das mesmas. 

 

A presença e participação de todos os convocados será fundamental para a 

conquista dos nossos objetivos. 

 

Sem mais para o momento e certa de contar com a presença e participação de 

todos, envio votos de amizade e apreço, e nos colocamos a disposição para maiores informações 

pelo email: conacs2011@hotmail.com 

 

 

Maracanaú 01 de setembro de 2017. 

 

A União faz a força! 
 

 

Ilda Angélica dos Santos Correia 

Presidente da CONACS 

http://www.conacs.org.br/

