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ATA 007 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
Aos vinte e cinco 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 15:10h, pelo coordenador, Sr. Ademário Iris da Silva
Junior, com a seguinte pauta única do dia: Finalização da “Cartilha sobre higienização e sanitização
de alimentos: do produto ao consumidor” e acerto de detalhes sobre a mesa-redonda, ambos os
itens relacionados à iniciativa Covid-19 da CTAB. O coordenador Ademário apresentou um
documento previamente elaborado com a compilação das respostas dos convidados e algumas
modificações já sugeridas previamente pelos membros da CTAB. Todos os itens deste documento
foram revisados pela câmara. Discutiu-se sobre a contribuição dos convidados na cartilha, e ficou
decidido que todos terão seus nomes como autores, estando aprovada a versão final da cartilha
que será enviada ao setor de comunicação do CRQ3. Com relação à mesa-redonda, definiu-se que
a melhor data de realização do evento é o dia 04/06/2020 às 15h. Esta sugestão será enviada ao
CRQ3 para verificação de infraestrutura necessária, e, posteriormente, também aos convidados
para confirmação. Foi discutido sobre a estruturação da mesa redonda, onde se reafirmou que a
mesma ocorrerá com base nos dois eixos temáticos discutidos em reuniões prévias. Cada
convidado terá três minutos para falar sobre cada tema, com tolerância de até cinco minutos. Após
as duas rodadas de falas, haverá o período de considerações finais, com dois minutos para cada
participante. O vídeo resultante deverá ficar disponível no YouTube, dependendo de resposta
positiva do setor de comunicação do CRQ3. Será verificada a possibilidade de uma ou duas
perguntas de espectadores serem respondidas antes das considerações finais, a depender do
parecer da infraestrutura do CRQ3. Em caso negativo, ou no caso de perguntas excedentes, estas
seriam respondidas posteriormente por escrito pelos participantes da mesa e postadas nos
comentários do vídeo no YouTube. Caso os seis participantes convidados confirmem a participação
na mesa na data estipulada, ficou acordado que não será necessária a elaboração de entrevistas
individuais. Detalhes adicionais sobre a organização da mesa serão acompanhados pelos membros
da CTAB até a data do evento, que será mediado pelo coordenador Ademário. PRÓXIMA
REUNIÃO ORDINÁRIA CTAB-2020 –17/06/2020, QUARTA-FEIRA, às 16:00 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/yYlSKhHqQ5E.
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