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MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO DO GT PARA PROPOSIÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA
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Sala de Reuniões do Gabinete da SMCQ/MMA
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* O representante da FBOMS compareceu apenas pela manhã, inobstante a Secretaria de Mudanças Climática e Qualidade
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente tenha adotado todas as providências (passagens e diárias) para assegurar a
presença e permanência do representante da sociedade civil por todo o período da reunião.

A Gerente de Segurança Química do MMA iniciou a reunião, apresentando o histórico da
formação do presente Grupo, constituído na última (27ª) Reunião Ordinária da CONASQ, de 09/07/10, e
sua composição1. Abordou a retomada da CONASQ em sua 24ª Reunião Ordinária (25/08/09); a
formação dos Grupos de Trabalho Operacional e Estratégico; o levantamento das Ações Institucionais
relacionadas à Segurança Química e, por fim, a criação do presente GT. Foi ressaltado que o mesmo tem
por tarefa específica sistematizar proposta de ações prioritárias do trabalho da CONASQ, para ser
apresentada à plenária da Comissão na próxima reunião. Como insumo para o GT, citam-se: (1) o
documento apresentado pela FIOCRUZ e MS na 27ª R.O; (2) o fluxo apresentado pela ABIQUIM na 27ª
R.O. e (3) os resultados da discussão do Grupo Estratégico da CONASQ (apresentado na 25ª R.O).
Após esta narrativa, a Gerente de Segurança Química do MMA apresentou os resultados das
discussões do GT Estratégico, que já havia sido discutido na 25ª R.O, e, na sequência, o representante
da FIOCRUZ reapresentou o documento que foi pauta da 27ª R.O.
1 Composição do Grupo: Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério da Saúde (MS), Fiocruz, Fórum Brasileiro de
ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente (FBOMS), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), Organização Panamericana de Saúde/Organização Mundial de Saúde (OPAS-OMS) e Associação Brasileira da
Indústria Química (ABIQUIM).

Com base nos elementos que trouxe no documento, o representante da FIOCRUZ sugeriu que os
temas prioritários para a agenda da CONASQ sejam: Agrotóxicos, Chumbo, Cádmio, Zinco, Mercúrio,
Nanotecnologia e Poluentes Orgânicos Persistentes (POP's). Os participantes também discutiram sobre a
relevância da inserção do arsênio e amianto nos temas prioritários da CONASQ.
Foi passada a palavra para o representante da ABIQUIM, que também reapresentou a proposta de
fluxo/mapa estratégico, já apresentada na última (27ª R.O) reunião. O Mapa está estruturado para
garantir a segurança dos processos e dos produtos nas indústrias. A idéia é que sirva também de
metodologia para a estruturação da agenda prioritária da CONASQ.
Em seguida, a Gerente de Segurança Química do MMA reapresentou o resultado do
levantamento das ações relacionadas à segurança química, que havia apresentado à Plenária da
CONASQ na 27ª R.O. Deu enfoque à correlação das ações informadas com as Linhas de Ação do
PRONASQ (Programa Nacional de Segurança Química), e alguns dados estatísticos sobre isso foram
discutidos.
Finalizadas as apresentações, o GT tomou como ponto da partida o PRONASQ (Programa
Nacional de Segurança Química) e passou a discutir suas 10 Linhas de Ação. Com base nelas, foram
propostas 6 Linhas de Atuação para a CONASQ, quais sejam:
1- Informação e Comunicação sobre segurança química,
2- Fortalecimento Institucional,
3- Controle e Vigilância das substâncias químicas,
4- Áreas Contaminadas,
5- Acidentes com produtos químicos,
6 – Convenções, Acordos e Regulamentos Internacionais sobre segurança química

O Grupo consensuou o entendimento de que o PRONASQ é um grande norte já contruído pela
CONASQ, que deve servir de base para a definição da agenda da Comissão.
Isto posto, o Grupo entendeu que seria mais adequado fazer uma leitura mais detalhada do
PRONASQ e de seus elementos. Desta forma, foi dividida tarefa entre as instituições presentes, de modo
que cada uma proceda à análise das linhas de ação do PRONASQ e faça um comparativo do que é
realidade hoje com o que existia à época da elaboração do documento. Desta revisão, poderão ser
excluídas ou acrescentadas ações, que deverão compôr a agenda da CONASQ.
A divisão de responsabilidades para a leitura das Linhas de Ação ficou acordada assim:
1- Informação e Comunicação sobre segurança química - MS
2- Fortalecimento Institucional - FIOCRUZ
3- Controle e Vigilância das substâncias químicas - MMA
4- Áreas Contaminadas - OPAS/OMS

5- Acidentes com produtos químicos - ABIQUIM
6 – Convenções, Acordos e Regulamentos Internacionais sobre segurança química - MMA
Para o momento, não integrará a análise o item referente aos “recursos financeiros”.
E nada mais tendo a tratar, a Gerente de Segurança Química do MMA agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião.
Encaminhamento:
Segunda Reunião do GT foi marcada para o dia 09/09/10, das 10h às 17h, na Sede do MMA, em
Brasília.

