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ATA DE REUNIÃO 

Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2018, às 09:00 horas, em sua Sede no S.I.A. Trecho 5, Área 
Especial 57, Brasília/DF, realizou-se a8 Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Assessoramento para 
Agrotóxicos - CTA, sob a Coordenaão de Jeane-Jaqueline-Françoise de Almeida Fonseca e com o 
comparecimento de Marina Veras Dourado, Carlos Ramos Venâncio, Mansa Zerbetto, Marília de Paula 
Porto, Flávia Baptista Nobrega Moreira e Carlos Alexandre de Oliveira Gomes. A coordenadora iniciou os 
trabalhos dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, realizada aos 12 dias do mês de julho do ano 
de2018, cuja cópia foi distribuída e aprovada na mesma reunião. Durante a Reunião, foram discutidos os 
itens abaixo; 

1. Agentes de processos físicos - harmonização de entendimento 
*

entre os três órgãos e 
orientações aos interessados na obtenção de registro: O CTA decidiu pela constituição de um grupo de 
trabalho para discussão do tema. 

2. Solicitação da empresa IJPL (componentes X Safeners): Quando o safener constar da 
composição de um agrotóxico ou afim deverá ser registrado como componente, nos termos do art. 29 do 
Decreto n. 4074/02. 

3. - 	Foram recebidas denúncias de venda de agrotóxicos pela internet pela Anvisa: As 
atividades de fiscalização de propaganda e de produtos domissanitários serão tratadas pela Anvisa. As 
denúncias relacionadas às atividades de fiscalização de comércio interestadual de agrotóxi.cos e afins 
serão encaminhadas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

4. Consulta da Abifina sobre andamento das discussões sobre a Lei n. 10.603/2002: O Ibama 
vai encaminhar ao MDIC a proposta de regulamentação da lei elaborada pelo Ibama, com considerações 
da Anvisa. 	 - 	 - 

'Informes: A Anvisa informou que os representantes do MS junto ao CTA serão alterados, considerando 
que os representantes atuais foram removidos para outras áreas da Anvisa e que em breve os outros 
Ministérios serão informados das novas indicações. 

JEANE-JAQUELINE-FRANÇOISE DE ALMEIDA FONSECA 
Representante Suplente do MS no CTA 

(assinado eletronicamentç '  

(CARLOS RAMqS VENÃr'JCi - 
Reprè5entante Titulàç do MAPA no CTA 

MARISØBEUO 
Representante Tit&d'ar do MMA no CTA 

Documento assinado eletronicamente por Jeane Jaqueline Francoise de Almeida Fonseca, Membro 
Suplente do Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos - Representante do MS, em 
10/)8/2018, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6, § 12, do 
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• 	 Decreto n 2  8.539, de 8 de outubro de 2015 http:I/N.pIanaItojov.br/ccivil  031 Ato2015- 

2018/2015/Oecreto/D8539.htm/ 

• 	 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 	ps://sei.anvisa.gov.brIautenticidade. 

-• 	informando o código verificador 0286334 e o código CRC A716EF46. 
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