ATA N° 003 DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE
COSMÉTICOS, FÁRMACOS E SANEANTES
Aos dezoito dias de Fevereiro de 2020, 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), Sr. David Tabak, Sr. Fábio Pereira de Souza, Sra. Mariele Andrade Balbi e
o conselheiro do CRQ-III e coordenador da câmara CTCFS Sr. Antonio Carlos
Moreira da Rocha, em conjunto com os outros dois membros, o Sr. Altivo Pitaluga
Júnior e o Sr. Valdir Florêncio da Veiga Júnior (que extraordinariamente participaram
através de videoconferência pelo Google Meet), para realizar a terceira reunião, com
pauta definida e encaminhada pela Chefia de Gabinete da presidência do CRQ-III.
Assuntos em pauta: 1 – INFORMES – a) Ratificação da participação dos membros
Altivos e Valdir, remotamente, via Google Meet; b) Foi detectado pelos membros da
CTCFS que há uma incompatibilidade entre o item 3.6 do regulamento “o mesmo
membro não poderá compor mais de uma CT” e o item 3.4 do Edital; c) O Sr. Valdir
esteve na reunião da ABIFINA e disponibilizou link para acesso aos detalhes, via
grupo de WhatsApp da CTCFS; d) A Sra. Mariele se apresentou: possui mestrado
em polímeros na COPPE, graduação em Engenharia Química e atua no SENAI em
Inovação, na Área de Cosméticos; e) As faltas da Sra. Mariele nas 2 últimas
reuniões de trabalho da CTFCS foram devidamente justificadas e os demais
membros presentes da câmara concordaram, por unanimidade, realizar o abono das
ausências supracitadas, em razão da mesma não ter sido devidamente convocada;
f) Houve um debate, entre os membros da CTCFS, sobre o Edital de 2020 para as
Câmaras Técnicas e todas as dúvidas levantadas foram sanadas durante as
discussões. 2 – APROVAÇÃO DA ATA DA 2ª REUNIÃO DA CTCFS – A referida ata
foi aprovada por unanimidade pelos presentes, com a devida correção do número e
sequência em que os itens de pauta foram abordados. 3 – APRESENTAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO DA REGULAÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS SOB VIGILÂNCIA
SANITÁRIA NO PAÍS – O Sr. Fábio apresentou esquema de Legislação de vigilância
sanitária vigentes, separadas por natureza dos produtos (cosméticos, saneantes,
insumos farmacêuticos e produtos para saúde), de forma a subsidiar futuras
atividades da CTCFS, inclusive as relacionadas com o Item 4 desta Ata. 4 – TRILHA
DE CAPACITAÇÃO BÁSICA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM COMO
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NA ÁREA de VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Como existe
a meta de iniciar as palestras da trilha de capacitação no segunda semestre de
2020, foi deliberado, pelos membros da CTCFS, que devem ser mapeadas pessoas
com notório saber sobre o tema em questão, para cada natureza de produto que
esteja abrangido pela atuação da CTFCS. 5 – ANÁLISE DE CURSOS
OFERECIDOS EM 2019 NO CRQ-IV – O Sr. Antônio Carlos irá distribuir ao grupo as
informações obtidas junto ao CRQ-IV, sobre os seus cursos permanentes que

estejam relacionados com áreas de cosméticos, fármacos e saneantes. 6 –
ASSUNTOS GERAIS – Não foram registrados assuntos gerais. 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, 18 de fevereiro de 2020.
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