
Confederação Nacional dos 
Agentes Comunitários de Saúde

 
 

       Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 
de Combate as Endemias 

Avenida III nº 576 Jereissati I Maracanaú-CE 
                     Tel:(85) 3014-3019 CNPJ/MF 02.958.117/0001-08  

www.conacs.org.br 

________________________________________________________________________________________________  

Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias 

 

CONVOCAÇÃO DE DIRETORES E LIDERANÇAS SINDICAIS DA 
CONACS 04/17 

 
/ 

 A CONACS – Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de 

Saúde, por intermédio de sua Diretora Presidente no uso de suas prerrogativas , e em 

conformidade com as deliberações Estatutárias da entidade, vem por meio deste 

CONVOCAR os representantes das entidades sindicais filiadas, diretores e 

conselheiros da CONACS, para 2ª reunião ordinária de 2017 que se realizará nos dias 

27, 28, 29, 30 novembro e 1º de dezembro do corrente ano, no Auditório do 

SINDSPREV-RJ,sito à rua Joaquim Silva, 98 A Centro,Rio de Janeiro -RJ a partir das 

16:00h do dia 27/11 a fim de proceder a discussão e deliberação da pauta: 

 
 

PAUTA ASSUNTO 

 
01 

 

• Definição de estratégias das mobilizações de aprovação da PEC 22/11 para o ano de 2018 

 
02 

 
 

• Definição da Agenda de eventos da CONACS para o ano de 2018 

 
03 

 

• Apresentação e discussão da proposta do Código de ética e disciplina da CONACS; 

 
04 

• Curso sobre as novas regras da Reforma Trabalhista e o que muda para a atuação das 
entidades sindicais nas bases da categoria dos ACS e ACE 

05 • Apresentação da previsão orçamentária da CONACS para o ano de 2018 e prestação de 
contas do exercício de 2017 
 

 

As inscrições no valor de R$ 500,00 por pessoas cobrirá as despesa com hospedagem, 
almoço e café da manhã exceto o jantar. As inscrições serão apenas para entidades filiadas a 
CONACS, com capacidade para até 5 participantes para cada entidade sindical e até 15 
representantes para cada federação filiada, não ultrapassando o total de 120 participantes. 

 
 

Maracanaú, 11 de Setembro de 2017. 
 

A União faz a força! 
 

 
Presidente da CONACS 
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