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Boletim da Luta
INFORMATIVO DO MANDATO DO DEPUTADO ESTADUAL ZÉ NETO

PEC dos agentes de saúde é aprovada em primeiro turno 

Mandato da Luta participa de mobilizações com ACSs e ACEs na Bahia
Além de  atuar  na  esfera  federal,  marchas  pelo interior do estado para categorias.  Zé Neto  também  
como  quando  ajudou a elaborar a dialogar com sindicatos, associações  e  elaborou uma cartilha com 
emenda 51/2006, que garante os com  gestores  municipais  para verificar  orientações essenciais  para 
direitos trabalhistas aos ACS e se  a  legislação  em  vigor  está  sendo informar os trabalhadores sobre 
ACE, Zé Neto realiza  constantes  cumprida e se os municípios estão seus direitos e mobilizá-los para 
mobilizações  na  Bahia. contratando os agentes de forma legal, o novas conquistas.

 Atualmente, o  deputado  realiza  que garante os direitos trabalhistas  das  

Líderes partidários concordaram em aprovar a proposta antes da apreciação dos três projetos relativos ao Pré-Sal

O deputado estadual Zé Neto em segundo turno na Câmara dos 
(PT/BA) se dirigiu à Brasília no dia Deputados e em dois turnos no 
9/11 para participar, mais uma vez, S e n a d o  F e d e r a l .  Q u a n d o  
de uma grande mobilização aprovada, a proposta vai beneficiar 
promovida pela Conacs. No dia cerca de 300 mil agentes de saúde 
11/11, uma comissão especial de todo o país.
aprovou o parecer substitutivo à A relatora Fátima Bezerra, em seu Encontra-se também em trâmite, 
P r o p o s t a  d e  E m e n d a  à  parecer, especifica que a lei federal de no Congresso Nacional, o Projeto 
Constituição (PEC 391/09). No iniciativa do Poder Executivo vai de Lei nº 6.111/09, já aprovado no 
último dia 25, a Câmara dos instituir o piso salarial profissional Senado com o nº  196/09, proposto 
Deputados aprovou, em primeiro nacional e as diretrizes para os planos de pela senadora Patrícia Saboya 
turno, a PEC que estabelece as carreira que serão estabelecidos pelos ( P D T - C E ) .  A  p r o p o s t a  
diretrizes de plano de carreira e estados e municípios. O texto aprovado regulamenta o piso salarial 
piso salarial para os Agentes também determina que a União deve profissional nacional dos agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e de p r e s t a r  a s s i s t ênc i a  f i nance i r a  comunitários de saúde e de 
Combate a Endemias (ACE). complementar aos estados, ao Distrito combate às endemias em R$ 
Foram 382 votos a favor e apenas Federal e aos municípios para o 930,00, bem como jornada de 40 
uma abstenção. cumprimento do pagamento do piso. horas semanais e Plano de Cargos, 
O parlamentar comemorou mais Carreira e Remuneração (PCCR), Tramitação
uma vitória ao lado dos agentes e conforme estabelece a PEC 

A PEC 391 de 2009 ainda será apreciada destacou ações da luta: 391/09.

à Brasília acompanhar de perto todas a 
movimentações do projeto. No interior 
da  Bahia  tenho dado força  à  
mobilização. Mais do que nunca, vejo 
com muito otimismo a possível 
aprovação do salário base de R$930”.

“tenho ido 

Zé Neto ao lado de Agentes em Brasília: “A luta continua...!”
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Deputado defende imediata regularização dos ACEs
Regularização garante desprecarização dos vínculos trabalhistas e direitos dos  agentes

Mandato da Luta realiza debates na Assembleia Legislativa e em toda Bahia para mobilizar ACES

Como na maioria dos municípios 11.350/2006. “Nós  queremos moralizar  o  
b a i a n o s  a i n d a  n ã o  f o r a m   Para os ACEs contratados antes da serviço  público  e proteger  os  
realizadas  seleções  públicas  para aprovação da Lei, Zé Neto defende  a  direitos  dos  ACEs.  Por  isso 
contratar os Agentes de Combate  imediata  regularização sem  a  defendemos que os agentes 
às Endemias (ACE) ,   Zé  Neto  necessidade  de  se  submeter  a  seleção efetivados antes da aprovação da 
defende  a  imediata regularização  pública. Somente após o fim do contrato, Lei permaneçam  em  seus  cargos 
dos ACEs  para  desprecarizar  os esses agentes deverão participar da  até o  fim de  seus contratos”, 
vínculos trabalhistas, como seleção. argumentou.
determina os artigos  9º e 17º da Lei                                                                               

Pela definição do Piso Salarial!

Zé Neto foi a Brasília apoiar manifesto dos ACEs e ACSs

Marchando  ao  lado  de  centenas  de  para  exigir  a  aprovação  do Projeto  
Agentes Comunitários  de Saúde  de  Lei  (PL)  196/2009,  que 
(ACS)  e  de Combate  às Endemias estabelece  o Piso Salarial  em R$  
(ACE), Zé Neto deu prosseguimento 930  e  o Plano  de Cargos  e Salários 
aos quase 18 anos de  luta em defesa das categorias. A proposta prevê 
dos direitos das categorias. Ele ainda que o Piso Salarial  seja  
participou, em Brasília, em junho, de  reajustado  em  todo mês  de janeiro, 
uma  manifestação  organizada  pela de acordo com os  índices de  inflação 
Confederação Nacional dos Agentes do ano anterior.
Comunitários de  Saúde  (Conacs),  

Em defesa dos agentes de saúde
Há 18 anos Zé Neto  luta pelos 
direitos dos ACSs e ACEs. Ele 
é importante interlocutor entre 
as demandas da categoria e os 
governos estadual e federal. 
Sua atuação começou quando 
foi advogado da Associação 
dos ACS de Feira de Santana e 
da Federação Baiana dos ACS. 
Ele defende a regulamentação 
da profissão, a definição da 
forma de contratação e garantia 
de permanência dos agentes 
nos programas. A principal 
bandeira de Zé Neto no 
momento a regulamentação do 
Piso Salarial e o Plano de 
Cargos e Salários.
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