
 

 

 
 

ATA N° 002 DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE 
COSMÉTICOS, FÁRMACOS E SANEANTES 

 
Aos cinco dias de Novembro de 2019, reuniram-se na sede do Conselho Regional de 
Química – Terceira Região (CRQ-III), à rua Alcindo Guanabara, n° 24, 13° andar, os 
membros da câmara técnica de Cosméticos, Fármacos e Saneantes (CTCFS) o Sr. Altivo 
Pitaluga Júnior, Sr. David Tabak, Sr. Fábio Pareira de Souza, Sr. Valdir Florêncio da Veiga 
Júnior e o conselheiro do CRQ-III e presidente da câmara CTCFS Sr. Antonio Carlos 
Moreira da Rocha, para realizar a segunda reunião, com pauta definida e encaminhada 
pela Chefia de Gabinete da presidência do CRQ-III. Não compareceu nem justificou sua 
ausência a Sra. Mariele Andrade Balbi. Assuntos em pauta: 1 – INFORMES – O Sr. Valdir 
informou que não compareceu a primeira reunião pois não foi informado da mesma pelo 
CRQ-III e os membros presentes da câmara concordaram, por unanimidade, realizar o 
abono da ausência supracitada. 2 – POSSE DO MEMBRO VALDIR FLORÊNCIO DA 
VEIGA JÚNIOR – O Sr. Valdir tomou posse durante a segunda reunião da câmara CTCFS 
e fez um pequeno resumo da sua trajetória profissional. 3 – APROVAÇÃO DA ATA N° 001 
– A referida ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. 4 – ESCLARECIMENTO 
SOBRE ELEIÇÃO DE CARGOS DAS CÂMARAS TÉCNICAS – Na primeira reunião, em 
03/09/2019, os membros da câmara CTCFS usaram a versão do “REGULAMENTO DAS 
CÂMARAS TÉCNICAS MANDATO 2018-2020”, que estava disponível em 
http://ct.crq3.org.br/wp-content/uploads/2019/05/regulamento-cts.pdf, para balizar as suas 
decisões relacionadas a ocupação das funções regimentais da CTCFS-2019, uma vez 
que os membros entenderam que o documento ativo no sítio do CRQ era o que 
disciplinava a matéria naquele momento. Entretanto, após novos esclarecimentos, 
entendeu-se que a versão do regulamento apresentada no sítio do CRQ-III não era mais a 
versão vigente. Pelo exposto nas diretrizes atuais, o conselheiro Sr. Antonio Carlos foi 
nomeado coordenador da câmara CTCFS. O Sr. Altivo foi indicado para o cargo de 
secretário, por unanimidade entre os membros presentes, e posterior homologação da 
Plenária do CRQ-III. 5 – DEFINIR TRILHA DE CAPACITAÇÃO BÁSICA PARA 
PROFISSIONAIS DA QUÍMICA QUE ATUAM COMO RESPONSÁEIS TÉCNICOS EM 
ÁREA REGULAMENTADA PELO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Foram 
definidas as primeiras ações relacionadas com o tema, de forma a ser possível começar a 
construir o modelo inicial da trilha de capacitação: o Sr. Fábio pesquisará e encaminhará 
para os demais membros a legislação consolidada para as áreas relacionadas com a 
temática da CTCFS, sendo que neste primeiro momento, em especial para as áreas de 
cosméticos e saneantes. O Sr. Antonio Carlos irá entrar em contato com o CRQ-IV, com o 
intuito de compreender melhor o funcionamento das câmaras técnicas do referido 
conselho regional, trocar experiências e verificar possibilidades de parceria para o projeto 
“trilha de capacitação”. 6 – Assuntos Gerais – Foi discutido entre os presentes a 
impossibilidade de atuação ativa da câmara CTCFS, durante a consulta pública do novo 
marco regulatório da ANVISA/MS relacionado ao registro de insumos farmacêuticos ativos 
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(IFAs), devido ao pouco tempo hábil entre a primeira reunião da câmara CTCFS e o fim 
do prazo de contribuições. O Sr. David informou sobre um evento de sustentabilidade que 
irá ocorrer em 12/11/19, entre 14 e 17h, na FIRJAN e co-organizado pela ABIFINA. Como 
ele estará em viagem oficial pelo CRQ-III na referida data, o Sr. Valdir deverá ir no seu 
lugar. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião que vai assinada pelo 
coordenador e o membro indicado para função de secretário. 

 
Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2019. 
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Antonio Carlos Moreira da Rocha Altivo Pitaluga Júnior 

Coordenador Secretário 


