ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL DE SANEANTES
Aos 21 dias do mês de novembro de 2012, reuniram-se no ParlaMundi da LBV
em Brasília (sala de apoio no 2º subsolo) localizado à SGAS 915, os membros da Câmara
Setorial de Saneantes: André Luiz Costa Castro (CONASS), Carmélia Matos Santiago (SBD),
Fabiana Godoy Malaspina (MS), Gláucia Samara Campelo Vieira (ABAS), Itaitara Alves
Magalhães (MDCCB), Jorge Rincón (SEBRAE), Ligia Lopes (ABQUIM), Lúcia Maussoi
Barroso (FEDC), Maria eugenia P. Saldanha (ABIPLA), Miguel Antonio Sinkunas
(ABRALIMP), Neide Barbosa (ABAS), Newton Mario Battastini (CFQ), Sergio dos Santos
Bocalini (FEPRAG), Tulio Teixeira de Oliveira (Aenda), Simone Barni Rodrigues
(CONASEMS), Elenildes Silva Amorim, Francisco Alexandre Shammass de Mancilha, Rosa
Aires Borba Mesiano, Rosilene Mendes dos Santos e Webert Gonçalves de Santana (ANVISA).
PAUTA
1) Abertura;
2) Apresentação Instrução Normativa de Laboratório (Francisco Alexandre);
3) Certificado de Venda Livres (Francisco Alexandre);
4) Programa de Monitoramento de Produtos Saneantes de Risco 1 – Resultados 2012 (Rosa
Aires);
5) Apresentação do Projeto de Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária – Rosilene Mendes
da ASREL; e
6) Temas para Agenda Regulatória 2013.
Abrindo os trabalhos da Câmara Setorial o Gerente-Geral Substituto da GGSAN,
Francisco Alexandre, agradeceu a participação e promoveu a apresentação entre os membros
presentes. Em seguida foram iniciadas as apresentações previstas na pauta.
PROPOSTAS:
1. Verificar a possibilidade de revisão da legislação que estabelece o tamanho das letras nos
rótulos de saneantes que são muito pequenas, a exemplo do modo de usar;
2. Chamar a atenção dos consumidores para os perigos na mistura de produtos de limpeza;
3. Propor programa de descarte de embalagens de saneantes (logística reversa, com
descaracterização);
4. Melhorar as informações voltadas ao consumidor no sítio eletrônico da ANVISA;
5. Publicar material que oriente e facilite a montagem de rótulos pelas empresas;
6. Desenvolver cartilhas de saneantes por categorias;
7. Realizar campanha orientando a importância da leitura dos rótulos de saneantes;
8. Promover oficinas regionais para os gestores das VISAS quanto aos saneantes;
9. Regular a venda de matéria prima de saneantes para evitar a clandestinidade;
10. Limitar a reserva alcalina em produtos saneantes;
11. Possibilitar o controle de pragas em campos esportivos (alteração da monografia pela
GGSAN?);
12. Possibilitar a revalidação de matéria prima de saneantes (prazo de validade); e
13. Alteração de rotulagem de forma mais simples.

OUTROS ASSUNTOS ABORDADOS:
1) Sérgio da FEPRAG informou que o programa de descarte de embalagens de desinfestantes em
andamento no RJ e SP será ampliado para mais dez cidades. Falou também de projeto de lei de
Deputado, nesse sentido.
2) Fabiana do MS comentou sobre intoxicações exógenas.
3) Miguel da ABRALIMP comentou sobre a dificuldade de regularização das empresas junto às
VISAS e que o Nonilfenol tem que ter registro na Polícia Civil de SP.
4) Jorge Rincón do SEBRAE listou algumas ações de importância frente aos temas tratados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Articulação SEBRAE/UF-VISA nos estados;
Ações de educação no 1º. Grau;
Ações de orientação por meio de folhetos;
Ações de orientação via radio;
Ações de orientação para logística reversa e reciclagem de embalagens;
Ações de orientação para promover a formalização das empresas;
Ações de orientação para regularização de produtos junto à ANVISA;
Ações de divulgação das taxas de registro;
Ações de orientação para registro, notificação, alvará provisório e autorização de
funcionamento;
Ações de orientação sobre os prazos de registro;
Ações de verificação de ferramentas e mecanismos de TI para uma fiscalização mais
eficiente e efetiva;
Ações de divulgação da campanha mundial “read the label” (Léia o Rótulo) em sincronia
com a ação mundial;
Ações de divulgação do Acordo Setorial de Logística Reversa de Embalagens a ser
liberado pelo MMA em dezembro de 2012.

