ATA N° 005 DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE
COSMÉTICOS, FÁRMACOS E SANEANTES
Aos oito de setembro de 2020 reuniram-se, através da ferramenta Google 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. Euclair José Tavares, 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, para realizar a quinta reunião, com pauta definida e encaminhada
pela Chefia de Gabinete da presidência do CRQ-III. Assuntos em pauta: 1 –
INFORMES – a) Devido a pandemia COVID 19, ainda não foi possível ao CRQ-IV (SP)
dar um retorno completo 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 Google Meet, o
convidado da CTFCFS, o conselheiro do CRQ-III Sr. David Tabak, não pode participar
da reunião d) O Sr. Fábio informou que o CFQ foi favorável a isenção da taxa de
registro para a anotação de responsabilidade técnica, em empreendimentos que
produzam sanitizantes para doação. Com isso, este tema passou a tramitar no CRQIII e vai ser objeto de discussão em sua plenária. 2 – APROVAÇÃO DA ATA DA 4ª
REUNIÃO DA CTCFS – A referida ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes.
3 – CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA FINAL DE 2020 – A sexta e última
reunião da CTFCFS de 2020, será realizada no dia 10 de novembro de 2020 às 18:00.
4 – PLANO DE TRABALHO PARA 2º SEMESTRE DE 2020 – Foi deliberado
pelos membros da CTCFS uma reunião extra, sem o suporte do CRQ-III, no dia 22 de
setembro de 2020, para continuar o balizamento do plano de trabalho da CTCFS diante
da pandemia COVID-19. 5 – DISCUSSÃO SOBRE EVENTO VIRTUAL PARA
SEMANA DE INOVAÇÃO E OUTRAS ATUAÇÕES DA CTCFS DIANTE DA COVID
19 – Após debate entre os membros da CTFCS, ficou deliberado que os membros
iriam lapidar os possíveis temas e ministrantes para o evento virtual da Semana de
Inovação e para um ciclo de lives, que a princípio terá como formato 1 mediador e 2
debatedores, de forma que o tema possa ser debatido de forma mais conclusiva na
reunião extra que ocorrerá no dia 22 de setembro. 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, 08 de setembro de 2020.
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