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Relatório do Encontro Nacional dos Servidores da 
Vigilância Sanitária Federal – ANVISA 

 

  
  
Data: 19 e 20 de outubro de 2018, sexta-feira e sábado, respectivamente 
Local: Florianópolis/SC 
 
O Departamento de Vigilância Sanitária da FENASPS (DEVISA/FENASPS), em cumprimento à 
deliberação aprovada na Plenária Nacional da FENASPS realizada em 26 de agosto de 2018, 
com o apoio da Diretoria Colegiada da federação e de seus sindicatos estaduais filiados realizou 
nos dias 19 e 20 de outubro, no Hotel Iate, sito à Rua Silva Jardim, 830, Florianópolis/SC, o 
Encontro Nacional dos Servidores da Vigilância Sanitária Federal – ANVISA. 
 
O presente encontro nacional contou com representantes dos seguintes estados: RS, SC, PR, 
SP, MS e RN. Contando com a participação de servidores filiados da base e também de 
dirigentes sindicais. 
 
Conforme a programação elaborada pela entidade organizadora do evento, o Sindprevs/SC, 
foram oportunizados diversos momentos ricos de conhecimento, debates, trocas de experiências 
e muita interação entre os participantes e convidados. 
 
O encontro foi iniciado com a saudação da diretora da FENASPS, Vera Lúcia Santos, aos 
presentes, representando a federação. Na sequência, a diretora do Sindprevs/SC, Maria Goreti 
dos Santos, que também é membro do DEVISA/FENASPS, compartilhou a mesa com o guerreiro 
de lutas Luiz Carlos Torres de Castilhos, coordenador e idealizador do DEVISA/FENASPS, 
representando o departamento. 
 
Após a abertura, os participantes ouviram a análise de conjuntura do Sr. Afrânio Boppré, 
vereador, eleito pelo PSOL, membro da Câmara de Florianópolis/SC, que trouxe muita 
informação e enalteceu o evento com sua presença e colaboração. 
 
Após tais momentos iniciais, os coordenadores do DEVISA/FENASPS presentes entraram 
propriamente nas questões de interesse coletivo da categoria, repassando informes atualizados 
em nível nacional e dos seus respectivos estados, que posteriormente foram ampliados pela 

http://fenasps.org.br/noticias-sp-9550/1775-atividades-da-fenasps-mobilizam-trabalhadores-de-16-estados-veja-como-foram-os-seminarios-de-carreira-e-a-plenaria-nacional
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interação dos presentes relatando as situações e condições de seus locais de trabalho bem como 
contando com a experiência dos colegas aposentados que participaram com grande peso neste 
encontro nacional. 
 
Os pontos altos do debate registraram a atual situação de desmonte generalizado das estruturas 
nas áreas de Portos, Aeroportos e Fronteiras (PAFs), postos e coordenações estaduais, que só 
não está mais grave devido à resistência dos próprios trabalhadores(as) que foram destacados 
em vários episódios de luta coletiva. 
 
Também foi abordada a forma de trabalho e a fiscalização exercida por meio da modalidade de 
teletrabalho, até então trazendo muita insegurança e dúvidas em relação a direitos e deveres 
dos trabalhadores, muitas vezes sequer amparado totalmente pelos gestores da instituição, haja 
vista ser algo recente e inovador dentro do serviço público e sobretudo nas atividades da PAF. 
Durante os informes, discutiu-se a intenção de um projeto de reestruturação das áreas como a 
PAF, DIMON e outras Gerências relacionadas à atividade-fim de fiscalização sanitária exercida 
em grande parte na ponta, nos postos. 
 
Um ponto tratado e relevante foi sobre as condições precárias de diversos locais, e que tem 
importância indiscutível, como, por exemplo, o próprio posto de Santos/SP, as fronteiras que não 
oferecem as mínimas condições de trabalho e até da coordenação de SP, que ao que tudo indica 
será transferida para um posto, e por uma mera casualidade, para Congonhas, unidade que foi 
muito ameaçada de fechamento há alguns anos e agora será a salvação da CVPAF/SP. 
 
A falta de pessoal nas coordenações compromete o bom andamento dos serviços e suporte às 
unidades e por sua vez nem o governo e nem a ANVISA se dedicam à realização de concurso 
público ou outras formas de suprir as vacâncias de servidores em geral. 
 

  
 
Outro aspecto importante tratado entre os participantes e também explanado e detalhado pela 
assessoria jurídica da FENASPS foi em relação à pauta de reivindicações protocolada em 
março/2018 pela entidade Sinagências, junto ao Ministério do Planejamento, que teve sua 
elaboração pautada nas deliberações do plano de lutas do último CONSAG, realizado em 
outubro 2017 e que muitos ainda desconheciam o seu teor e por isso mesmo foi feita uma análise 
coletiva para ciência dos presentes, com as devidas considerações do assessor jurídico da 
FENASPS . 
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Muitos pontos defendidos pela FENASPS são convergentes em relação às deliberações do 
CONSAG, até porque no mesmo período em outubro de 2017, foi realizado o XV CONFENASPS, 
em Serra Negra/SP, que deliberou diversos pontos de interesse comum. 
 
O presente encontro contou ainda com a participação do Assessor Jurídico da FENASPS, Dr. 
Luís Fernando Silva, que elucidou várias dúvidas e orientou até politicamente a linha de atenção 
e de luta para enfrentamento das futuras negociações e tratativas com futuro governo, 
considerando a vigência da Emenda Constitucional nº 95 (PEC do teto de gastos), que congela 
o orçamento por 20 anos e impede na prática a majoração de salários no setor público e ajustes 
necessários para correção de distorções antigas como o PEC em relação ao Quadro Efetivo e 
da carreira das agências reguladoras em relação a outras dentro do Ciclo de Gestão, por 
exemplo. Abordou-se sobre formas de remuneração como o subsídio x VB e Gratificação e seus 
impactos na vida funcional dos servidores. 
 
A assessoria jurídica entregou um parecer solicitado sobre pontos do documento protocolado 
pelo Sinagências, no sentido de subsidiar a continuidade do diálogo com demais entidades e 
buscar alternativas viáveis para atender às demandas de ambos os quadros da ANVISA e que 
irão constar deste relatório nas deliberações. Após a explanação do assessor jurídico o 
encaminhamento comum foi de buscar a construção de uma proposta ampliada de consenso 
junto com outras entidades, fortalecendo o aspecto político e de unidade sindical. 
 
O grupo teve oportunidade de se manifestar abertamente e questionar os dirigentes e trocar 
muita informação entre si, assim o trabalho coletivo foi muito rico e dinâmico boa parte do tempo 
reservado para esses momentos. 
 
No segundo dia, 20 de outubro, os participantes assistiram a uma palestra com a socióloga 
Mônica Joesting Siedler sobre a arte de saber envelhecer, extremamente valiosa e motivadora 
para todos e todas. 
 
Na etapa final foram feitos os registros das contribuições com proposições entregues para a 
mesa organizadora e posteriormente compilados e apresentados na forma de deliberações e 
encaminhamentos gerais que foram referendados pelos presentes e aprovados como segue 
abaixo. 
 
Destacou-se o calendário para os próximos dias 13 e 14 de novembro, com realização de 
Reunião dos Coordenadores Estaduais de PAF e os gestores do nível central, em Brasília. 
 
O DEVISA/FENASPS encerrou o encontro após a aprovação das deliberações abaixo e reforçou 
a todos e todas que fiquem atentos ao momento político do país que exigirá muita luta para 
assegurar as conquistas obtidas pela classe trabalhadora e dentro do serviço público. 
 

 ENCAMINHAMENTOS FINAIS DO ENCONTRO NACIONAL DOS 
SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL: 

 
1. Defesa da inclusão de um parágrafo no Artigo da Lei nº 10.871/2014 para considerar 

os cargos no plano especial das Agências (Leis nº 10.882, de 2004 e nº 11.357, de 
2006) e os cargos da Lei nº 11.046/2004 efetivos das Agências; 
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2. Defesa da redução de jornada de trabalho sem redução remuneratória; 
3. Defesa da equiparação remuneratória entre os cargos de mesmo nível respeitando a 

atividade desenvolvida pelo servidor; 
4. Defesa de concursos para servidores e recomposição dos postos e coordenações da 

ANVISA nos estados; 
5. Buscar diálogo com entidades que fortaleçam e defendam as pautas da categoria da 

Regulação Nacional; 
6. Entregar a pauta de reinvindicações ao MPDG, Casa Civil, Parlamento e Direção da 

ANVISA; 
7. 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, nos municípios, nos 
estados e em Brasília; 

8. Assegurar a participação de membros do DEVISA/FENASPS nas atividades realizadas 
em Brasília, e em outros locais, que tratem das questões das Agências Reguladoras; 

9. Participar das atividades chamadas no calendário em nível Nacional e Estadual; 
10. Garantir a participação na reunião de Coordenadores que acontecerá nos dias 13 e 14 

de novembro de 2018, em Brasília; 
11. Construção de proposta alternativa que atenda às necessidades de ambos os quadros 

das Agências Reguladoras; 
12. Derrubar e Emenda Constitucional nº 95; 
13. Mobilizar a Base; 
14. Marcar reunião com outras Entidades Nacionais; 
15. Defesa da ascensão funcional no serviço público. 

 

 
 
Após o encerramento deste encontro dos servidores os coordenadores do DEVISA/FENASPS 
permaneceram reunidos para dar encaminhamento às questões deliberadas.  
 

Agradecemos a participação e apoio de todas as entidades e 
sindicatos filiados! 

 

Florianópolis, 23 de outubro de 2018 
 

Diretoria Colegiada da Fenasps   DEVISA/FENASPS 


