
ATA DE ASSEMBLEIA  

1 IDENTIFICAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA ANVISA - UNIVISA 
1.1 Identificação resumida 
AG nº 01/2021 

2 DATA 

11 de março de 2021 

3 LOCAL 

Google Meet 

4 HORÁRIO 

Início: 17h30 
Término: 19h10 

5 PRESENÇAS 

5.1 Diretores presentes 
1. Rodrigo Rodrigues Savini – Diretor Geral, DIR G 
2. Julierme Gonçalves da Silva - Diretor Geral Adjunto, DIR GA 
3. Aloisio Alves de Mattos – Diretor Financeiro, DIR F 
4. Riviane Matos Gonçalves – Diretora de Unidades Regionais, DIR UR 
5. Victor Gomes Pereira – Diretor Suplente de Assuntos Institucionais, DIRS AI 
6. Luana Guimarães Cury – Diretora Suplente de Comunicação, DIR C 
7. Jorge Rigo Dias – Diretor Cultural e Esportivo, DIR CE 
8. Danilo Feitoza Melo – Diretor Jurídico, DIR J 

5.2 Associados e convidados 
Registrou-se a presença de 26 pessoas (lista não pública). 
 

6 COMUNICADOS 

6.1 Comunicado geral. O Diretor Geral esclareceu que a diretoria atual assumiu a 
gestão da Univisa em setembro de 2019, após a ocorrência de prorrogação das eleições 
em razão de ausência de chapa. No início de 2020, a diretoria foi surpreendida pelo 
isolamento social, o que, a princípio, dificultou algumas das ações da Univisa. Contudo, 
a Univisa não esteve inoperante durante este período, tendo atuado regularmente 
respondendo a demandas e mantendo os serviços oferecidos pela Associação. 
6.2 Atuação junto ao Fórum das Associações. O Diretor Geral relatou que no fim de 
2019 a Univisa se aproximou das associações das outras agências, com o intuito de nos 
fortalecer frente aos desafios que se aproximavam e da desmoralização dos servidores/ 
serviço público. Dessa forma, a Univisa tem participado das reuniões do Fórum das 
Associações dos Servidores das Agências Reguladoras Federais, cuja pauta inclui, 
dentre outras, a Reforma Administrativa. O fórum conta com a presença de 
representantes da UnaReg e o Sinagências é regularmente convidado a participar, 
visando uma atuação colaborativa para fortalecer a carreira de regulação. A primeira 
reunião do fórum ocorreu em fevereiro de 2020 e resultou na elaboração de uma Nota 
Pública assinada por todos os participantes do fórum. Ocorrem reuniões mensais do 
fórum, tendo a última, em março de 2021, contado com a participação da nova gestão 
do Sinagências. 



6.3 Atuação junto à Gerência-Geral de Gestão de Pessoas. O Diretor Geral relatou 
que ao longo de 2020 e 2021 a Univisa se reuniu com a Gerência-Geral de Gestão de 
Pessoas (GGPES) em diversos momentos para dialogar: (i) sobre a construção do 
Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), atuando no Comitê de Capacitação e 
Desenvolvimento de Pessoas da Anvisa (CCDP); (ii) sobre o tema de capacitação e 
licença capacitação; (iii) sobre o tema de remoção; (iv) sobre o tema do Programa de 
Gestão Orientada por Resultados (PGOR). Ainda, a Univisa atuou nas Comissões de 
Avaliação de Desempenho (CAD). 
6.4 Atuação frente a demandas externas. O Diretor Geral relatou as principais ações 
frente a demandas que surgiram nesse período: 
6.4.1 Em março de 2020, no início da pandemia, a Univisa protocolou ofício junto ao 
Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip) solicitando que a Anvisa avaliasse a adoção de 
medidas na Anvisa, frente ao Decreto Distrital que dispunha sobre a restrição de 
circulação do Distrito Federal (DF); 
6.4.2 Na mesma época, a Univisa emitiu nota pública sobre a importância das 
recomendações do Ministério da Saúde (MS) no combate à disseminação do 
coronavírus; 
6.4.3 Ainda em março de 2020, a Univisa participou da elaboração e assinou 
conjuntamente a nota do Fórum das Associações que alertava sobre a importância dos 
serviços públicos no momento da crise sanitária; 
6.4.4 Em setembro de 2020, em resposta às ações do Governo contra o serviço público, 
a Univisa participou da emissão de nota conjunta do Fórum das Associações se 
posicionando sobre a Reforma Administrativa; 
6.4.5 Em outubro de 2020, a Univisa emitiu nota de esclarecimento em resposta às 
declarações noticiadas na mídia a respeito da existência de interferência política nas 
ações técnicas da Anvisa no contexto de autorização de vacinas contra a COVID-19. 
6.4.6 Em novembro de 2020, a Univisa emitiu comunicado manifestando ressalvas à 
indicação de profissional sem experiência no campo de atividade da agência. 
6.4.7 Em dezembro de 2020, a Univisa se reuniu com o Sinagências em uma tentativa 
de aproximação com a nova gestão do Sinagências, houve o compartilhamento de 
pautas conjuntas e alinhamento de pautas específicas da Anvisa. 
6.4.8 Ainda no mês de dezembro de 2020, a Univisa participou de reunião com a Quinta 
Diretoria da Anvisa e com o Sinagências para tratar sobre os impactos da restruturação 
da área de Portos Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (PAF). 
6.4.9 Em dezembro de 2020, em resposta à novas declarações noticiadas na mídia 
sobre possível interferência política na atuação do corpo técnico da Anvisa, a Univisa 
levou a público uma Carta Aberta à Sociedade em defesa da Anvisa, elaborada por um 
grupo de servidores da Agência. Esclarece-se que após esta carta a Univisa foi 
procurada pela mídia e em alguns momentos a sua fala foi mal interpretada. 
6.4.10 Em fevereiro de 2020, a Univisa emitiu nota de repúdio em resposta às 
manifestações de autoridades brasileiras de desapreço pelas atividades exercidas pela 
Anvisa. 
6.5 Promoção de eventos pela Univisa. O Diretor Geral relatou que em 2020 todos os 
eventos geralmente apoiados pela Univisa foram cancelados. A Univisa apenas apoiou 
o lançamento da GabiVisa promovido pela GGPES, investindo na premiação dos 
vencedores na fase de testes. 
6.6 Articulação da Univisa junto à outras Instituições. O Diretor Geral relatou que a 
gestão atual da Univisa, desde 2019, tem participado de discussões junto ao Fonacate, 
Sinagências, e outros fóruns, elaborando e assinando documentos conjuntamente. 
Ainda, foi informado que a Univisa não tem participado das reuniões com congressistas, 
por não ser o foco de atuação da Associação, contudo, tem manifestado apoio às outras 
entidades que fazem essas articulações com os parlamentares. 
6.7 Eleições da nova gestão da Univisa. O Diretor Geral informou a todos que o 
período eleitoral se aproxima, previsto para junho de 2021 e que é necessário 
comprometimento dos servidores para que a Associação, que zela pelos servidores da 



Anvisa, possa ser mantida. Foi relembrado que o parágrafo 4º do artigo 4º do estatuto 
da Univisa prevê um mandato de dois anos para cada gestão, com eleições no último 
mês (junho) com composição de gestão mínima de nove diretores, preferencialmente, 
representativa de todos os cargos da Agência. O artigo 24 do estatuto rege que o 
mandato de cada gestão termina sempre no mês de junho e o artigo 29 dispõe que uma 
Comissão Eleitoral deve ser formada por três integrantes da Agência, associados ou 
não. 
6.8 Previsão de gastos para 2021. O Diretor Financeiro apresentou as previsões de 
gastos para o ano de 2021 e esclareceu que, atualmente, a Associação não conseguiria 
se manter sem os contratos com dois parceiros, o Banco Alfa e a corretora de seguros, 
que nos retornam parte das comissões negociadas. Foi informado que a Associação 
possui apenas quatro despesas fixas mensais, que perfazem um total mensal de R$ 
919,75 (novecentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), conforme relatado a 
seguir, e total anual de R$ 11.631,00 (onze mil, seiscentos e trinta e um reais), referente 
a doze parcelas das despesas mensais mais o 13º da contabilidade no valor de R$ 
594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais). Ainda, foi informando que não há 
previsão, a princípio, de apoios e patrocínios para o ano de 2021. 

1. Escritório de contabilidade: R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais). 
2. Conta da linha telefônica (celular institucional): R$ 35,00 (trinta e cinco reais). 
3. Manutenção do site: R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais). 
4. Pacote de serviços bancários: R$ 105,75 (cento e cinco reais e setenta e cinco 

centavos) 
 

7 EXPEDIENTE 

Não se aplica. 
 

8 PAUTA 

8.1 Prestação de contas referente ao exercício de 2019.  
O Diretor Geral esclareceu que a prestação de contas referente ao exercício de 2019 
somente está sendo apresentada neste momento em razão de um grande atraso que 
houve no envio do balanço pela contabilidade, ainda, considerando que foi necessário 
solicitar ajustes à contabilidade. O item foi colocado para a aprovação, tendo sido 
convocado que os contrários ou abstenções se manifestassem. Não tendo havido 
manifestações, a prestação de contas foi aprovada. 
Encaminhamento 
Prestação de contas aprovada. 
 
8.2 Prestação de contas referente ao exercício de 2020.  
O Diretor Geral informou que não será possível apreciar a prestação de contas referente 
ao exercício de 2020, pois, no momento, aguarda-se a emissão do parecer do conselho 
fiscal. Dessa forma, o item está mantido na pauta da próxima Assembleia Geral. Em 
acréscimo, o Diretor Financeiro informou que a Associação está em situação financeira 
regular, sem débitos, e que geralmente não há muitas despesas, conforme informado 
no item 6.8, e que, em 2020, gastou-se menos ainda. 
Encaminhamento 
Item mantido na pauta da próxima Assembleia Geral 
 
8.3 Proposta de data única para recolhimento da anuidade da associação, com 
sugestão da escolha do dia 10 de maio de cada exercício.  
O Diretor Geral relatou que é comum os associados esquecerem de pagar a anuidade, 
sendo que a anuidade da Univisa é a menor dentre todas as associações das agências. 
Apenas 45associados efetuaram o pagamento em 2020. A proposta é que todos os 
associados seriam acionados para pagar a anuidade em maio de 2021, com exceção 



dos que já realizaram o pagamento neste ano de 2021. Após o pagamento da anuidade 
de 2021, seria realizada uma pesquisa quanto a inadimplências anteriores e os 
associados seriam acionados para realizar o pagamento dos exercícios anteriores para 
se tornar adimplente. Dessa forma, o pagamento em maio de 2021 não tornaria o 
associado adimplente automaticamente, apenas se os anos anteriores tiverem sido 
pagos. O item foi colocado para a aprovação, tendo sido convocado que os contrários 
ou abstenções se manifestassem. Não tendo havido manifestações, a proposta foi 
aprovada. 
Encaminhamento 
Proposta aprovada. 
 

9 OUTROS ASSUNTOS 

9.1 Elaboração de nota sinalizadora de desacordo com o andamento da Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) nº 186/2019. 
Durante a reunião, alguns participantes sugeriram que a Univisa elaborasse uma nota 
sinalizadora de desacordo com o andamento da Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) nº 186/2019 e da solicitação de amplo debate da PEC nº 32/2020. Foi sugerido 
que as contribuições para uma possível nota sejam encaminhadas para o e-mail, 
diretoria@univisa.gov.br para avaliação da diretoria e discussão posterior. 
 

10 PALAVRA LIVRE 

Não houve. 


