ATA N° 006 DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE
COSMÉTICOS, FÁRMACOS E SANEANTES
No dia 10 de novembro 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, , 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 conselheiro do CRQ-III e coordenador da
câmara CTCFS Sr. Antonio Carlos Moreira da Rocha, para realizar a sexta
reunião, com pauta definida e encaminhada pela Chefia de Gabinete da
presidência do CRQ-III. Teve também a presença do convidado da CTFCFS, o
conselheiro do CRQ-III Sr. David Tabak. O Sr. Altivo Pitaluga Júnior justificou a
sua ausência devido à dificuldade de acesso remoto à ferramenta Google Meet
na empresa onde trabalha. Assuntos em pauta: 1 – INFORMES – a) O Sr.
David informou que devido a saída da conselheira Eliana Mossé da
coordenação da Câmara Técnica de Tecnologia, Inovação e Competitividade
(CTTIC) por motivos pessoais, e por não ter ainda uma pessoa para assumir a
nova coordenação, acredita que ele deverá ser o novo coordenador da mesma,
ocasionando uma menor frequência nas reuniões da Câmara Técnica de
Tecnologia, Inovação e Competitividade; b) O Sr. Fábio informou que as
atividades do CRQ-III (RJ) tem a previsão de retorno no dia 16/11/2020; c) O
Sr. Antonio Carlos pediu para Sra. Alcione ser a responsável por compilar as
informações da presente reunião e entregar depois ao Sr. Altivo. 2 –
APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO DA CTCFS – A referida ata foi
aprovada por unanimidade pelos presentes. 3– DISCUSSÃO SOBRE EVENTO
VIRTUAL PARA SEMANA DE INOVAÇÃO DA CTCFS DIANTE DA COVID 19 –
a) O Sr. Fábio relatou que conseguiu a confirmação do 1º palestrante da live,
Dr. Paulo César diretor do Departamento de Fiscalização de Indústrias de
Cosméticos e Saneantes. O Sr. Fábio sugeriu que elaborasse em torno de 10 a
15 perguntas do assunto tema para o Dr. Paulo César. O objetivo de tal ação,
era orientar e direcionar a explanação do palestrante; b) O Sr. Rogério alertou,
que a narrativa tem que ser bastante atrativa ao público em geral, com objetivo
de manter o mesmo presente durante todo tempo da live; c) Houve um
concesso que o tempo da live não deva ultrapassar de 1 hora.; d) A Sra. Anna
Cristina entrou em contato com o Prof. Adriano do SENAI/CETIQ via
mensagem, durante a reunião, com objetivo de obter a confirmação dele como
2º palestrante da live; e) O Sr. Rogério confirmou ser o mediador responsável
por apresentar e coordenar as discussões dos palestrantes; f) O Sr. Fabio
propôs em ser o responsável pelo acompanhamento de perguntas feitas pelo
chat, com intuito de selecionar as mais interessantes e indicá-las ao mediador

Rogério. Após debate entre os membros da CTFCS, ficou deliberado que os
membros iriam lapidar as possíveis perguntas e finalizar as diretrizes do evento
via mensagens no grupo de WhatsApp. 4 – 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, 10 de novembro de 2020.
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