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Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde 

   ERRATA DA CONVOCATÓRIA N°11/2019                
 
 

A CONACS - Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde 

e Agentes de Combate às Endemias por intermédio de sua Diretora 

Presidente, no uso de suas prerrogativas estatutárias, vem por meio desta 

RETIFICAR A CONVOCARIA nº 11/19 a todos os Agentes Comunitários de 

Saúde e Agentes de combate as endemias, bem como seus Diretores,  

Associações, Federações e Sindicatos filiados e seus respectivos 

representantes, também aos demais interessados para fazerem-se 

presentes  em Brasília-DF para um dia de atividades da Categoria, que 

iniciará às 9:00h do dia 11 de dezembro ( AO IMVÉS DE 17/120) no 

CONGRESSO NACIONAL, COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO:  

9:00h às 11:00h Audiência pública “ O Novo Financiamento da Atenção 

Primária” Portaria 2.979/Nov/2019 MS. 

12:00h às 15:00h Reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos ACS e 

ACE. 

15:00h às 16:30h Reunião com o relator do PL 5312/16 (Redução da 

Carga Horária) Dep. Mauro Naziff. 

17:00 Visita ao Senado Federal (Acompanhar a tramitação da PEC 133/19 

Reformas da Previdência ESTADOS/MUNICIPIOS) garantir emenda da 

aposentadoria especial dos ACS e ACE. 

19:00h Encerramento com os encaminhamentos e avaliação do dia; 

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 que se apresentem 

vestidos delas. A presença e participação de todos será fundamental para 

o êxito dos nossos objetivos. Nos colocamos a disposição para maiores 

informações pelo e-mail conacs2011@hotmail.com ou pelo Fone: (85) 

981182347 ou (85) 30 14 30 19. 

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

envio votos de elevada consideração. 
 

                                                 A UNIÃO FAZ A FORÇA! 
 

         

 

Presidente da CONACS 
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