AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Gerência-Geral de Toxicologia - GGTOX
Comitê Técnico de Assessoramento de Agrotóxico - 2009

Brasília, 21 de novembro de 2008.

Memória da Reunião Ordinária nº 10 do
Comitê Técnico de Assessoramento de Agrotóxicos

A reunião foi realizada no dia 21 de novembro de 2008, tendo início às 10:00, estando
presentes Luiz Cláudio Meirelles (MS/ANVISA), Alberto da Rocha Neto (MMA), Adriana de Araújo Maximiano
(IBAMA), Taís Pitta Cotta (MMA), Luís Eduardo Pacifici Rangel (MAPA) e Letícia Altafin (MAPA)
secretariando a reunião.
Aprovação da Memória da IX Reunião Ordinária: a aprovação e assinatura da memória da IX
Reunião Ordinária foram postergadas.

Instrução Normativa Conjunta para regulamentação de registro de agrotóxicos para
culturas com suporte fitossanitário insuficiente: o CTA discutiu as alterações sugeridas pela consulta
pública da minuta da INC. Após análise o CTA aprovou a minuta da INC, devendo a mesma ser
encaminhada para a Procuradoria Jurídica do MAPA, e enviada posteriormente aos demais ógãos federais
responsáveis pelo registro de agrotóxicos para publicação. O MAPA se encarregará das providências de
publicação.

Mofo Branco - Riscos fitossanitários e abordagem do MAPA para controle: o MAPA
apresentou a situação do problema e as opções de solução, e solicitou aos demais órgãos do CTA a
colaboração na resolução. O MAPA elaborará um documento solicitando manifestação do departamento de
Sanidade Vegetal do próprio Ministério para apresentação de um plano de manejo. A priorização de registro
de produtos estará condicionada a um plano de manejo desta doença.

Biocombustível:

abordagem

para

registro

de

produtos

agrotóxicos

para

biocombustíveis: o MAPA expôs a solicitação da Câmara Setorial de Insumos Agrícolas por priorização
nos registro de agrotóxicos para culturas relacionadas ao biocombustível, principalmente para cultura do
Pinhão Manso (Jatropha curcas). Os registros de produtos e sua priorização devem estar alinhados com as
políticas do governo federal para a área de biocombustíveis, com as espécies-alvo de preocupação
econômica e com as opções de controle já existentes.
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Acompanhamento do desenvolvimento do programa integrado do MPOG: o MAPA
comunicou que em reunião com o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) ficou ciente da
publicação do edital do Sistema. Os três órgãos concordaram em reiniciar a inclusão de dados no sistema
quando a sua hospedagem for transferida ao Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO).
Informes sobre a tramitação da INC-RET: MAPA comunicou à ANVISA e ao IBAMA que a
INC-RET está em análise na Consultoria Jurídica deste Ministério.

SISRET: O IBAMA solicitou à ANVISA e ao MAPA que façam os testes prévios na nova versão
do SISRET (Sistema Eletrônico de Requerimento e Análise de Registro Especial Temporário) que será
lançada no dia 16 de dezembro de 2008.

Requerimento de Uso Emergencial para controle de plantas aquáticas: ficou acordado
entre os órgãos partes emitirão seus pareceres individualmente e que a coordenação do CTA produzirá um
documento final a partir destes. A requerente deverá ser informada, pelo Coordenador do CTA, dos
andamentos dos trabalhos do CTA sobre este tema.

Reavaliação Toxicológica de Agrotóxicos: a ANVISA informa que o processo de reavaliação
toxicológica de agrotóxicos deverá ser acompanhado por consulta pública e publicação de Notas Técnicas
integralmente, com a finalidade de garantir transparência na ação. A ANVISA reiterou o convite ao MAPA e
IBAMA para participação no processo de reavaliação, cada qual em sua competência. O MAPA sugeriu que
o parecer agronômico do ingrediente ativo em análise seja enviado em data anterior ao da audiência de
avaliação, aguardando apenas a apresentação da nova agenda das reuniões.

Simpósio de Resíduo de Agrotóxico em Alimentos: a ANVISA reiterou o convite ao IBAMA e
ao MAPA para participação no III Simpósio de Resíduo de Agrotóxico em Alimentos que será realizado, sob
coordenação da mesma, em Recife nos dias 03 e 04 de dezembro de 2008.

Transição do CTA: o MAPA informou que a estrutura montada para o CTA durante o ano de
2008 permanecerá à disposição dos órgãos e que manterá a sala do CTA para manutenção de uma
biblioteca, reuniões de grupos de trabalho e demais estruturas de suporte aos técnicos. A ANVISA informou
que as reuniões ordinárias, extraordinárias e atividades administrativas decorrente da Coordenação do CTA
estarão sob a responsabilidade no ano de 2009 e que já dispõe de infra-estrutura para a coordenação.
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Assuntos Gerais:
Acompanhamento da INC de inclusão de fontes (ANVISA): a ANVISA verificará os trâmites
do processo dessa INC dentro da Agência para posterior encaminhamento aos demais órgãos.

Reunião da Organização Pan-Americana da Saúde: a ANVISA estendeu aos demais órgãos
o convite recebido para participação em reunião de países da América latina e caribe sobre procedimentos
de avaliação toxicológica e atuação do setor saúde, que ocorrerá no Rio de Janeiro, nos dias 08, 09 e 10 de
dezembro, organizada em conjunto com a OPAS.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Ministério da Saúde

Ministério do Meio Ambiente
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