ATA N° 004 DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE
COSMÉTICOS, FÁRMACOS E SANEANTES
Aos vinte e nove dias de Julho de 2020 reuniram-se, através da ferramenta
Jitsi Meet, os membros da câmara técnica de Cosméticos, Fármacos e
Saneantes (CTCFS): a Sra. Alcione Silva de Carvalho, o Sr. Altivo Pitaluga
Júnior, a Sra. Anna Cristina da Costa e Souza, o Sr. Fábio Pereira de Souza, a
Sra. Mariele Andrade Balbi, o Sr. Rogério d’Avila Rocha Bastos, o Sr. Valdir
Florêncio da Veiga Júnior, o conselheiro do CRQ-III e coordenador da câmara
CTCFS Sr. Antonio Carlos Moreira da Rocha, e, o convidado da CTFCFS, o
conselheiro do CRQ-III Sr. David Tabak, para realizar a quarta reunião, com
pauta definida e encaminhada pela Chefia de Gabinete da presidência do CRQIII. Assuntos em pauta: 1 – INFORMES – a) Devido a pandemia COVID 19, o
CRQ-IV (SP) ainda não deu retorno sobre os cursos permanentes que estão
relacionados com áreas de cosméticos, fármacos e saneantes; b) Devido a
pandemia COVID 19, ainda não foi possível mapear pessoas com notório saber
para a trilha de capacitação em vigilância sanitária, para cada natureza de
produto que esteja abrangido pela atuação da CTFCS; c) Devido a dificuldades
de acesso remoto à ferramenta Jitsi Meet, o Sr. Euclair José Tavares não pode
participar da reunião; d) O Sr. David informou que no dia 15/07/2020 ocorreu a
primeira reunião de trabalho do Fórum de Conselhos do Rio de Janeiro e que
ele foi nomeado vice presidente. O Sr. David também informou que no dia
31/07/2020 ocorrerá, às 19:30, uma live do Conselho Estadual de Saúde que
contará com a presença do referido Fórum. 2 – APROVAÇÃO DA ATA DA 2ª
REUNIÃO DA CTCFS – A referida ata foi aprovada por unanimidade pelos
presentes, com ajustes de pequenos erros de digitação e a correção da
situação do Sr. David na CTFCS, que por ser conselheiro do CRQ-III e não ser
o coordenador da referida câmara, só pode participar como convidado. 3 –
APRESENTAÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DA CTCFS – A Sra. Alcione está
no momento como gestora de projetos de inovação, pesquisa clínica e
fármacos, possui MBA em gestão de projetos e pós-doutorado em química
medicinal. A Sra. Anna Cristina é engenheira química, cursa pós-graduação no
tema da qualidade e desenvolvimento cosmético, e está em vias de atuar como
RT no setor cosmético. O Sr. Rogério é técnico em química, químico
industrial, engenheiro sanitário e atua há 25 anos entre os setores
farmoquímico e de saneantes. 4 – DISCUSSÃO DO CALENDÁRIO DE
REUNIÕES PARA FINAL DE 2020 – Foi deliberado pelos membros da CTCFS
que as reuniões ocorrerão bimestralmente, na segunda terça-feira do mês,
entre 17:00 e 18:30. Neste contexto a próxima reunião ocorrerá no dia
08/09/2020 às 17:30. Também foi deliberado pelos membros que na
eventualidade de ser identificada a necessidade de alguma reunião extra de
alinhamento, que a mesma ocorrerá sem o suporte do CRQ-III e será dada

preferência, como data, a segunda terça-feira do mês que não ocorrer uma
reunião oficial da Câmara Técnica. 5 – PLANO DE TRABALHO PARA 2º
SEMESTRE DE 2020 & 6 – DISCUSSÃO SOBRE AS ATUAÇÕES DA CTCFS
DIANTE DA COVID 19 – O Sr. Fábio sugeriu que se tentasse realizar ciclo de
lives relacionado à pandemia COVID 19, uma vez que diversos temas estão
totalmente ligados com a CTCFS. O Sr. David sugeriu que a Sra. Alcione pode
contribuir com tema relacionado com o trabalho que ela participa na UFF. A
Sra. Alcione sugeriu que a(s) live(s) fossem, na medida do possível,
realizadas(s) no formato de debate ou mesa redonda, ao invés de ser uma
explanação de apenas uma pessoa. O Sr. Tabak sugeriu que se tentasse
organizar algum evento virtual no mês de outubro durante a Semana da
Inovação, cujo Dia é 19/10. O Sr. Fábio sugeriu que fosse proposto ao CFQ a
obrigatoriedade de anotação de responsabilidade técnica para a prestação e
venda de serviço de desinfeção. Todas as sugestões foram debatidas pelos
membros da CTCFS e, no final, foram acatadas. Em relação a questão da
anotação de responsabilidade técnica, ficou acertado que será elaborada uma
minuta para os membros da CTCFS trabalharem e, na conclusão dos
trabalhos, a versão final será encaminhada para a presidência do CRQ. 7 –
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, 29 de julho de 2020.
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