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ATA 006 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

 
Aos dezoito dias do mês de maio de 2020, reuniram-se por videoconferência, em função da atual 
condição de saúde pública mundial, o coordenador Ademário Iris da Silva Junior e os membros da 
Câmara Técnica de Alimentos e Bebidas (CTAB) Ângela Aparecida Lemos Furtado, Gustavo Luis 
de Paiva Anciens Ramos, Gustavo Henrique Palhares de Miranda e José Luis Ramirez Ascheri. A 
reunião foi iniciada às 10:05h, pelo coordenador, Sr. Ademário Iris da Silva Junior, com a seguinte 
pauta única do dia: Prosseguimento da estruturação das ações planejadas pela CTAB com relação 
ao novo coronavírus e relacionadas à segurança alimentar. O coordenador Ademário informa que 
houve sugestão do setor de comunicação do CRQ3 no sentido de montar uma cartilha, que teria a 
função de fonte de informação escrita e serviria como divulgação para a mesa-redonda. Informa 
ainda que o CRQ3 está apoiando integralmente as ações propostas pela CTAB. O membro Angela 
sugere que a partir deste momento o contato com os participantes das ações fique centralizado no 
coordenador da CTAB. O membro Gustavo Miranda informa que os convidados José Antunes da 
FIRJAN e Letícia da Ozion, aceitaram participar da mesa-redonda e se dispõem para a participação 
em outras ações. Informa que ainda aguarda retorno da Ecolab e que a Kalyquim não participará 
das ações, mas disponibilizará material que poderá ser utilizado para divulgação. O membro José 
informa que o professor José Francisco da UFRRJ também confirmou presença e que enviará carta 
convite para formalização. O membro Gustavo Anciens informa que a professora Luciana Esper da 
UFF também confirmou presença na mesa-redonda e se dispõe a participar de outras ações. 
Assim, são totalizados seis confirmados para as ações, incluindo os já confirmados anteriormente: 
Professora Rinaldini da UNIRIO e André Dutra da EMBRAPA. Alguns contatos dos confirmados 
foram divulgados durante a reunião, e os restante será enviado posteriormente. O coordenador 
Ademário informa que tentará organizar a agenda da mesa-redonda, com realização prevista para 
28/05/2020, e, após a confirmação de dia e horário, solicitará que o CRQ3 envie convite formal. O 
membro Angela questiona sobre declarações de comprovação da organização do evento; o 
coordenador Ademário esclarece que estas serão fornecidas pelo CRQ ou pela própria CTAB. 
Procedeu-se então a discussão das perguntas que constarão na cartilha e serão enviadas aos 
convidados por email. A discussão partiu de perguntas pré-estabelecidas pelo coordenador, e os 
demais membros fizeram sugestões no sentido de incrementar o conteúdo abordado. A redação 
final das perguntas será finalizada durante os próximos dias pelos membros da CTAB, e enviadas 
aos convidados o mais breve possível. Foi sugerido que seja dado um prazo de até a próxima 
quinta-feira (21/05) para que os convidados retornem, visando haver tempo hábil para a elaboração 
da cartilha antes da mesa-redonda. Ficou acordado que a cartilha deve estar finalizada até o 
próximo final de semana. Durante a discussão de perguntas, ocorre a sugestão de ação adicional, 
posterior às ações que estão sendo desenvolvidas no momento, no sentido de abordar a produção 
de sanitizantes para a indústria, com a colaboração de profissional da área. O coordenador 
Ademário informa que existe a possibilidade de as ações realizadas pela CTAB se tornarem ações 
no nível do CFQ e que isso será sondado. Informa ainda que indagou ao CRQ3 como fazer a lista 
de presença para comprovação da presença dos membros nas reuniões por videoconferência e 
aguarda retorno. PRÓXIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CTAB-2020 – PRÉ-AGENDADA 
PARA O DIA 25/05/2020, SEGUNDA-FEIRA, às 15:00 h. Nada mais havendo a tratar foi 
encerrada a reunião lavrando-se esta Ata, assinada pelo coordenador e secretário, sendo 
registrada a presença dos demais membros em lista de presença anexada a esta. A reunião em 
videoconferência ficou gravada em vídeo na íntegra e o vídeo está disponível em 
https://youtu.be/3pV6-I9CO6Q. 
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