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RELATÓRIO DO ENCONTRO DO DEVISA/FENASPS 

 

  
 
 
Data: 24 de agosto de 2018 
Local: Sala 6 do Hotel Nacional – Brasília-DF 
 
 
Em razão da convocatória de Seminários de Carreiras organizado pela FENASPS com as 
respectivas categorias, os membros do Devisa reuniram-se, no dia 24/08/2018, com a 
Diretoria do Sinagências para discussão da atual proposta de Carreira para os Quadros da 
ANVISA e demais Agências Reguladoras. Após as falas dos presentes, foi então solicitada 
a pauta protocolada junto ao governo. 
 
O Presidente do Sinagências, Alexnaldo, repassou aos coordenadores do DEVISA o Ofício 
nº 073/2018, de 22/03/18, protocolado no Ministério do Planejamento que trata sobre a 
mesa de negociação para tratar sobre reajustes com efeitos para 2019. 
 
Após tomar ciência do Ofício nº 073/2018 do Sinagências protocolado no Ministério do 
Planejamento em 22/03/2018, sobre a pauta de reivindicações das Agências Reguladoras, 
os membros do DEVISA fizeram os seguintes encaminhamentos: 
 

1. Os trabalhadores da Anvisa devem seguir engajados no Plano de Lutas da 
FENASPS e na luta dos trabalhadores em geral, seja nos locais de trabalho, 
municípios, estados e em Brasília; 
 

2. Seguir nas articulações junto ao Ministério do Planejamento para a cobrança de 
novos concursos, já que a instituição não se envolve na questão; 
 

3. Assegurar a participação de membros do Devisa/Fenasps nas atividades realizadas 
em Brasília e em outros locais, que tratem das questões das Agências Reguladoras; 
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4. Promover um encontro do DEVISA com a representação das forças políticas que 
compõem a direção da Fenasps, com a participação da assessoria jurídica, sendo 
indicadas as datas de 15 e 16/9 em Santa Catarina. Tal encontro terá o objetivo de 
criar um grupo de trabalho visando a construção de uma alternativa viável de 
vinculação do Quadro Específico da Anvisa (Lei nº 10.882/2004) com a Carreira das 
Agências Reguladoras (Lei nº 10.871/2004), com as respectivas tabelas 
remuneratórias. 

 
- Relatório apresentado e aprovado na Plenária Nacional da FENASPS do dia 26 de 
agosto de 2018. 

 
 

Brasília, 24 de agosto de 2018. 
 

Departamento de Vigilância Sanitária da ANVISA (DEVISA- FENASPS) 


