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CONVOCATORIA Nº 03/2019 

  

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 prerrogativa, e em 
conformidade com as deliberações estatutárias da Entidade, vem por meio desta CONVOCAR todos 
os  diretores, Conselheiros Fiscais, disciplina e administrativos , Federações, Sindicatos , Associações 
bem como todos os ACS e ACE do Brasil  para se fazerem presentes em Brasília (Câmara dos 
Deputados) nos dias 04 e 05 de junho de 2019, para articular a aprovação das três emendas   
apresentadas ao texto da PEC 06 (Reforma da Previdência) junto a Câmara Federal e para reunião da 
frente parlamentar em defesa dos ACS e ACE que acontecerá no Auditório Freitas Nobre subsolo 
do anexo IV: 

 Dia 04/06/2019 articulação para aprovação das três emendas protocolada ao texto da reforma 
da previdência para garantir a aposentadoria especial dos Agentes Comunitário de Saúde e 
Agentes de Combate as Endemias. 

 Dia 05/06/2019 reunião com a frente parlamentar em defesa dos Agentes Comunitário de Saúde 
e Agentes de Combate as Endemias discutindo os impactos da reformada da previdência sob 
os profissionais ACS e ACE. 

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

ou locomoção de qualquer dos participantes. E solicita que todos que tenham camisetas com 

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 o êxito dos nossos objetivos. 

Nos colocamos a disposição para maiores informações pelo e-mail conacs2011@hotmail.com ou pelo 

fone: (085) 98118 23 47 ou (085) 30143019 

Sem mais para o momento e certa de contar com a presença e participação de todos, envio votos de 
amizade e apreço. 

                                                                                                                                                                                             
Atenciosamente 

                                                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                      Presidente 

 

A União faz a força!!! 

Maracanaú, 31 de maio de 2019 
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