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RELATÓRIO DE REUNIÃO DO DEVISA/FENASPS EM SP  

 

  
 
Data: sexta-feira, 26 de abril de 2019 
Local: sede do Sinsprev/SP, em São Paulo/SP 
 

Presentes: 
Coordenadores do Devisa/Fenasps: Giulio Tartaro (SC), Wellington Rodrigues (SP), 
Mauricio Lima (SP) e Sueli Dias (SP) 
Diretoria Sinsprev/SP e Fenasps: Deise Nascimento  
Jurídico do Sinsprev/SP: Cássio Lavorato 
 

Pauta: 
 Ações do Fonasefe e Fenasps em defesa da Previdência Pública e contra a 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 06/2019; 

 A proposta de reestruturação da PAF/ANVISA (Postos de Portos, Aeroportos, 
Fronteiras e Recintos Alfandegados) e os seus impactos na saúde da população e 
a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n° 274, de 5 de abril de 2019, que 
altera o regimento interno da Anvisa. 

 

Informes: 
O Devisa/Fenasps participou do plantão da federação no período de 22 a 25 de abril, 
sendo que, conforme deliberação do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasefe), as entidades sindicais e servidores de diversos órgãos 
públicos participaram de ações concentradas nos dias 22 e 23 de abril contra a aprovação 
da PEC 06/19 e em defesa da Previdência Pública e demais direitos dos trabalhadores. 
 
Dentre as atividades, houve manifestação no saguão do aeroporto de Brasília, 
recepcionando os parlamentares (fotos abaixo), e também no Congresso Nacional com 
destaque para o dia de início da votação do relatório da PEC 06/19 na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), no Anexo II da Câmara dos Deputados. Muito embora a 
receptividade dos parlamentares, de maneira geral, era pouca ou nenhuma por parte de 
alguns da bancada governista, ainda assim as entidades se empenharam e não 
arredaram o pé da militância e fizeram o corpo-a-corpo.  
 

http://fenasps.org.br/noticias-sp-9550/1894-em-resolucao-governo-extingue-postos-de-trabalho-e-altera-estrutura-da-anvisa
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Ato realizado no aeroporto de Brasília em 23 de abril. Confira matéria completa no site da Fenasps  

 
Um pequeno grupo de manifestantes do judiciário se fixou na entrada do Anexo II, com 
faixas e cartazes e a polícia ficou de marcação e não foi permitido o acesso sequer no 
saguão da Câmara. 
 
Após as atividades na Câmara ocorreu mais uma reunião do Fonasefe, na sede do 
Andes-SN, onde foi feita uma avaliação das ações e foram definidos outros 
encaminhamentos, conforme relatório repassado pela Fenasps. 
 
Ainda durante esse plantão, vários ofícios foram redigidos e protocolados junto à Anvisa, 
direcionados a diversos gestores e Gabinete do Diretor Presidente, colocando a 
necessidade de reabertura de diálogo e esclarecimentos quanto aos pontos da RDC 
274/2019, entre outros desdobramentos decorrentes desta norma. 
 
Na busca de diálogo com a direção da Anvisa, surgiu uma oportunidade de reunião com 
um dos diretores da Anvisa, Dr. Fernando Mendes, no dia 24 de abril, com o objetivo de 
requerer a intermediação de um canal de diálogo com a Gerência Geral de PAF-GGPAF e 
com o Gabinete do Diretor Presidente da Anvisa, Dr. Wiliam Dib. 
 
Apesar do Diretor Fernando não ser da área de PAF, a Fenasps expôs as dificuldades 
enfrentadas após a publicação da RDC 274/19 que, primeiramente não continha previsão 
de remoção de servidores, mas depois a proposição original foi alterada. A Federação 
argumentou que não houve continuidade de diálogo com as áreas da PAF e com essa 
entidade nacional. 
 
Fernando Mendes se comprometeu em conversar com o diretor presidente da Anvisa, 
William Dib, bem como com o Gerente Geral da PAF, Marcus Aurélio, levando as 
considerações e solicitação de audiência. Logo após a reunião do Devisa em São Paulo, 
a audiência foi confirmada para o dia 3 de maio às 14h30 em resposta ao Ofício nº 56/19 
da Fenasps. 
 
 
 
 
 
 

http://fenasps.org.br/destaque-secundario/1902-trabalhadores-devem-se-mobilizar-diante-de-avanco-da-reforma-da-previdencia-no-congresso
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Discussão: 
Após discussão de vários pontos da RDC 274/2019, pode-se verificar o fechamento real 
de postos, uma quantidade significativa, somando 39 postos em todo o país de um total 
de 77 postos físicos, já com a programação de outros fechamentos futuros até o ano de 
2020, a criação de cargos que não necessariamente impactam positivamente no trabalho 
em PAF. Remoção de servidores e retirada de funções desempenhadas e serviços 
digitais em substituição ao atendimento presencial de viajantes e população em geral. 
 
No entendimento do Devisa não existe um movimento para fortalecer o trabalho em PAF 
e minimizar riscos à saúde coletiva. 
 

Encaminhamentos: 
1. Buscar junto a diretoria colegiada da Anvisa e demais Gerências a negociação da 

presente pauta com a Federação; 
2. Buscar apoio político das demais entidades de representação e no campo do 

Congresso Nacional; 
3. Respaldar a defesa da PAF com apoio na academia científica e especialistas do 

ramo; 
4. Estudo de ações junto ao Ministério Público Federal; 
5. Garantir a participação dos trabalhadores (as) da Anvisa, nas atividades junto à 

Anvisa, junto ao Congresso Nacional, Encontros Setoriais e Atividades nos 
plantões da Fenasps, em Brasília e também nos diversos estados, diante da 
necessidade de intervenção do Devisa; 

6. Garantir a participação de diretores da Fenasps, que possuam conhecimento da 
pauta dos trabalhadores da Anvisa, nas atividades em seus estados e em Brasília; 

7. Garantir a participação do Jurídico do Sinsprev/SP, por meio do advogado Dr. 
Cassio Lavorato, nas atividades mesmo fora do estado. 

8. Levantar material fotográfico e jornalístico para compor dossiê da PAF; 
 

Tarefas distribuídas para os membros do Devisa: 
 Levantamento do cenário nacional dos postos e demais pontos de atuação de PAF, 

com as atividades desenvolvidas atualmente em tais locais e sua importância; 

 Quais os postos da Anvisa foram extintos de imediato com a nova estrutura, a partir 
da RDC 274/19, bem como quais funcionam de forma precária (quais as 
dificuldades existentes) e quais estão previstos serem também extintos e 
eliminados; 

 Quais as consequências do fechamento desses postos; 

 Contato com a direção do Sinsprev/SP e Fenasps para atendimento dos 
encaminhamentos; 

 Acompanhamento jurídico constante, participando ativamente dessas demandas. 
 

Brasília, 7 de maio de 2019 
 

Diretoria Colegiada da FENASPS 


