CONVOCAÇÃO GERAL
DOS ACS E ACE
Nº 01/2021

CONSIDERANDO: A necessidade de avançarmos e dar celeridade à mobilização para
a aprovação da PEC 22-A/11, Proposta de Emenda Constitucional que garantirá a política de
reajuste do PISO SALARIAL NACIONAL.
CONSIDERANDO: Sermos todos pro ssionais de Saúde conscientes e vacinados
contra o COVID-19 com as (2 doses) devidamente comprovadas;
CONSIDERANDO: A viabilidade em utilização do espaço público onde será realizado
o evento, mantendo o devido distanciamento em obediência aos critérios sanitários e as
exigências de que todos os participantes estejam usando os equipamentos de proteções
exigidos pelo ministério da saúde e pela CONACS, como: máscara N-95 e álcool em gel
constante.
A CONACS – Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes
de Combate as Endemias CNPJ 029581170001-08, por intermédio de sua Diretora Presidente
no uso de suas prerrogativas estatutárias, e em conformidade com as deliberações
Estatutárias da entidade, vem por meio deste CONVOCAR todos os ACS e ACE do Brasil,
bem como, as entidades sindicais associadas, Associações, Federações e os diretores da
CONACS a estarem presentes no Congresso Nacional dia 11 de agosto de 2021 onde
participarão do DIA “D” PELA APROVAÇÃO DA PEC 22-A/11 a concentração será na
esplanada dos Ministérios, Brasília-DF a partir das 9h, e terá como objetivo apresentar ao
Governo Federal as principais pautas da categoria dos ACS e ACE para o ano de 2021, além
de fortalecer as negociações com Poder Legislativo, a m de viabilizar a votação em
plenário da PEC 22-A/11;
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 com identi cação de seus Estados, Municípios, sindicatos ou da
própria CONACS, se apresentem vestindo-as.
A presença e participação de todos os convocados é 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 e- mail: conacs2011@hotmail.com

Brasília, 21 de junho de 2021.

Ilda Angélica dos Santos Correia
Presidente da CONACS

