
 

 

CONVOCAÇÃO GERAL DOS ACS E ACE 02/2021 

 

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  a todos os ACS e ACE do Brasil, bem como, as entidades sindicais , 

Associações, Federações a participarem de forma presencial no Congresso Nacional dia  04 de 

outubro  de 2021 do II ATO PUBLICO/21 PELA APROVAÇÃO DA PEC 22-A/11 a  concentração será 

na esplanada dos Ministérios, Brasília-DF a partir das 9h, e terá como objetivo principal, efetivar as 

pautas já apresentadas ao goveno no I ato público  (dia D);  

Faz-se esta CONVOCAÇÃO por ocasião da ; 

1- Celebração do dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as 

Endemias em 04 de outubro; 

2- Da 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; 

3- Do veto 44/2021 à `LDO``- Lei de Diretrizes Orçamentária que garante no texto original 

recurso para o reajuste do Piso Salarial Nacional; 

4- Da posibilidade do apensamento ou não da PEC 14/21 à PEC 22/11; 

  

Orientaçoes Gerais.. 

A CONACS orienta que as entidades sindicais, associações, federações realizem 

simultaneamente na mesma data e horários atos locais municipais regionais e/ou estaduais com o 

mesmo objetivo encaminhando de forma virtual instantaneos, registro dos movimentos de 

concentrações que serão divulgados nas redes oficiais da CONACS. 

II ATO PÚBLICO/21 PELA APROVAÇÃO DA PEC 22-A/11 ACONTECERÁ NO DISTRITO 

FEDERAL E NAS BASES DOS MUNICIPIOS APENAS NO DIA 04 DE OUTUBRO EM CUMPRIMENTO DA 

AGENDA PROPOSTA PELA CONACS. 

Está disponivel a arte da camiseta de identificação do movimento no site oficial 

www.conacs.org.br ;  

Será disponibilisada camisetas aos participantes do ato presencial em Brasilia mediante 

solicitação prévia através do e-mail eventos@conacs.org.br (com identificação e contato) até o dia 20 

de setembro de 2021. 

De acordo com os protocolos do órgão de controle e vigilancia sanitária, todos os 

participantes do ato publico deverão manter distanciamento, uso continuo de máscaras cobrindo 

nariz e boca e utilização de álcool em gel para higienização das mãos.  

A concentração será na praça dos tres poderes entre os anexos II e IV da Câmara Federal 

apartir das 09h00minhrs da manhã até o cumprimento das agendas do dia. 

http://www.conacs.org.br/
mailto:eventos@conacs.org.br


 

Os participantes do ato público deverão estar devidamente identificados com a camiseta do 

evento podendo portarem  baners, faixas, bandeiras e demais formas de contribuiçoes para o ato, 

não sendo orientação nem apoio da CONACS, qualquer  tipo de ostilização ou frazes de efeitos 

ofensivos. 

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

locomoção de qualquer dos participantes.  

A presença e participação de todos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate 

as Endemias 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 à disposição para maiores informações pelo e-mail: 

conacs2011@hotmail.com e pelos contatos watshap (085) 987370317/ (099) 981192832 

 
 

Brasília, 01 de setembro de 2021. 
 
 

A União faz a força! 

 
Ilda Angélica dos Santos Correia 

Presidente da CONACS 
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