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A reunião foi iniciada com a apresentação da Pauta proposta, constituida pelos itens:
1. Atribuições do Grupo Estratégico
2. Conteúdo da CONASQ
2.1 – Papel
2.2 – Objetivos
3. Agenda da CONASQ em 2010 – Eventos Nacionais e Internacionais de Segurança Química
4. Outros assuntos
5. Encaminhamentos

Ressaltou-se que o GT Estratégico, formado por deliberação da 24ª Reunião Ordinária da
CONASQ, de 24/08/09, tem por objetivos discutir e elaborar proposta quanto ao papel e objetivos da
CONASQ e apresentar sugestão de agenda de reuniões da Comissão para 2010. Após a aprovação da
pauta apresentada, seguiu-se discussão dos pontos propostos.

Os consensos gerais da discussão foram:
1)
O foco da CONASQ, no atual momento, deve ser voltado ao fortalecimento técnico da
Comissão,buscando o reconhecimento e respaldo político necessários. Conquistada a visibilidade, a
CONASQ terá força política para ser estabelecida por Decreto do Presidente da República.
2)
Entendeu-se também que a proposta de restabelecimento da CONASQ por uma Portaria
Interministerial, envolvendo todos os ministérios componentes, não é viável no momento, considerando
o cenário político atual.
3)
A Comissão deve concentrar esforços na definição de seu papel e objetivos como estratégia para
o fortalecimento técnico.
4)
A CONASQ deve ser o fórum de referência para formação de opiniões técnicas sobre segurança
química e, por isso, os debates devem ser ampliados, mediante convite a todos os atores envolvidos.
5)
Como parte deste trabalho de formação de massa crítica sobre segurança química, a CONASQ
deve apontar as lacunas de regulação, seja do ponto de vista da fragilidade de normas ou a falta delas, e
encaminhar as recomendações para as instâncias competentes, concentrando esforços ainda na
ampliação da interlocução da Comissão com o CONAMA e outros órgãos reguladores.
6)
Considera-se de grande importância que a CONASQ envide esforços para definir a estratégia de
elaboração do Plano Nacional de Segurança Química, sem caráter impositivo, que se consubstancie
numa agenda de referência para a segurança química.

A seguir, são apresentados os resultados dos debates da reunião:

1) Papel da CONASQ: Ser o fórum de referência nacional para tratar de questões técnicas e políticas
afetas à segurança química.

2) Objetivos da CONASQ:
2.1 – Realizar e promover atividades que auxiliem o país no atendimento das obrigações definidas nos
instrumentos internacionais;
2.2 – Subsidiar tecnicamente a representação brasileira nos processos de negociação de instrumentos
internacionais relacionados à segurança química;
2.3 – Propor a elaboração, revisão e harmonização de instrumentos normativos relacionados à segurança

química e encaminhá-los às instâncias competentes;
2.4 – Promover a inserção da agenda química, de forma transversal, em Políticas Públicas a ela afetas;
2.5 – Estimular o desenvolvimento de mecanismos financeiros voltados a atender as necessidades da
segurança química;
2.6 – Estabelecer as necessidades financeiras para a gestão da segurança química;
2.7 – Avaliar as ações executadas no âmbito do Programa Nacional de Segurança Química –
PRONASQ;
2.8 – Acompanhar o desenvolvimento do SAICM em âmbito nacional e internacional;
2.9 – Elaborar e avaliar a eficácia e eficiência da execução do Plano Nacional de Segurança Química;
2.10 – Disseminar informações relacionadas à segurança química;
2.11 – Estimular e promover meios de capacitação e formação relacionados à segurança química;
2.12 – Estimular e promover o desenvolvimento de instrumentos e ações de caráter científico e
tecnológico, voltados à promoção da segurança química

3) Agenda 2010: O MMA apresentou proposta de planilha que deverá ser preenchida com as
informações referentes aos principais eventos, nacionais e internacionais, relacionados à Segurança
Química previsto para 2010. A planilha deverá ser encaminhada para todos os representantes da
CONASQ com o objetivo de obter informações que permitam sua consolidação. A partir desta planilha
será apresentada proposta de Agenda de reuniões da CONASQ em 2010 em sua 25º Reunião Ordinária a
ser realizada em Dezembro de 2009. A proposta foi acordada entre os presentes.
E nada mais tendo a tratar, a Coordenadora do GT, Sra. Sérgia Oliveira, agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião.

