CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS
COMITÊ TÉCNICO-EXECUTIVO

ATA DE REUNIÃO

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta
minutos, na sala de reuniões da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do
Ministério da Saúde, 8º andar do Edifício Sede do Ministério da Saúde, reuniu-se o Comitê
Técnico-Executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, que
contou com a participação dos senhores representantes dos Ministérios da Saúde, da Justiça,
da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Casa Civil, da SecretariaExecutiva da CMED e do Gabinete do Diretor-Presidente da ANVISA, tendo sido tratados os
seguintes assuntos:

1.

Foi apresentado o novo Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

do Ministério da Saúde, Senhor Eduardo de Azeredo Costa, Coordenador do Comitê TécnicoExecutivo, que fez um breve relato sobre a sua trajetória na área da saúde.

2.

O Secretário-Executivo submeteu à aprovação do CTE/CMED a Ata e Memória

da reunião realizada no dia 26/11/2015. Ambos os documentos foram aprovados pelos
representantes presentes.

3.

A

Secretaria-Executiva

apresentou

um

breve

relatório

analítico

do

SAMMED/2014, com informações agregadas de mercado, para validação pelo CTE. As
instituições representativas (Interfarma, Sindusfarma, Alanac e Alfob) serão consultadas
acerca dos dados a serem publicados, tendo em vista a sigilosidade das informações, prevista
em resoluções da CMED.

4.

Foi apresentada proposta de calendário de reuniões do CTE para 2016, tendo

como única alteração proposta: maio, do dia 26 para o dia 19.
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5.

Foi proposta a atualização da lista de representantes do Conselho de Ministros e

CTE. Cada Ministério informará as alterações necessárias, a fim de que a lista seja publicada
em janeiro de 2016 no D.O.U. e no sitio eletrônico da Anvisa.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e determinou-se a lavratura desta
Ata de Reunião que segue assinada pelo Coordenador do CTE, por mim, SecretárioExecutivo, que a escrevi, e pelos demais representantes do Comitê.

LEANDRO PINHEIRO SAFATLE
Secretário-Executivo

VÂNIA CRISTINA CANUTO SANTOS
Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos
Ministério da Saúde

CAMILA MOREIRA DE CASTRO
Secretaria-Executiva da Casa Civil da
Presidência da República

MARCELO RAMOS
Secretaria de Acompanhamento
Econômico
Ministério da Fazenda

BRUNO DUARTE
Secretaria de Desenvolvimento da
Produção
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

FABRÍCIO MISSORINO LÁZARO
Secretaria Nacional do Consumidor
Ministério da Justiça
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