
SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRF/MG

ATA DA 258 REUNIÃO DE DIRETORIAl2015

Vigésima quinta Reunião de Diretoria do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CRF/MG, realizada às doze horas do dia vinte e seis de

junho de dois mil e quinze, nesta sede, situada na Rua Urucuia, 48 - Floresta - Belo

Horizonte/MG. PRESENÇAS: Diretores: Farm. Vanderlei Eustáquio Machado, Presidente;

Farm. Claudiney Luis Ferreira, Vice-presidente; Farm. Arthur Maia Amaral, Secretário

Geral e Farm. Marcos Luiz de Carvalho, Tesoureiro. EMPREGADOS: Rodrigo Mota

Ribeiro, gerente do serviço de inscrição e registro e Alisson Brandão Ferreira, assessor de

diretoria. 1. ABERTURA DA SESSÃO: Constatada a existência de quórum para instalação
dos trabalhos, o senhor presidente agradece a presença de todos e declara aberta a

sessão. 2. LEITURA E APROVAÇÃO DO EXPEDIENTE INTERNO N° 25/2015 DO

SERViÇO DE INSCRiÇÃO E REGISTRO: Trata-se de inscrições definitivas e provisórias,
transferências e cancelamentos de inscrições de profissionais, bem como de registro e

cancelamento de pessoas jurídicas que estão de acordo com as exigências da legislação

em vigor, conforme Expediente Interno nO 25, assinado pelo gerente do serviço de inscrição

e registro. Segundo determina a Resolução nO 521/09 do CFF, o Presidente aprova as

inscrições constantes no referido Expediente Interno, 'ad referendum" ao Plenário. 3.

EXPEDIENTE: 3.1 SOLICITAÇÃO DO OFíCIO N° 06260-2015/ASS.COM/CFF: Como o
seguimento da farmácia comunitária passa por um processo de profundas transformações,

face à aprovação da Lei nO 13.021, de 8 de agosto de 2014, o Conselho Federal de

Farmácia, solicita a esta autarquia a relação dos componentes das comissões assessoras

que trata das questões relacionadas a farmácia comunitária, a fim de estabelecer um

diálogo permanente entre os mesmos. Os diretores parabenizam o CFF pela íniciativa e

determinam que seja encaminhado os contatos dos membros das Comissões Assessoras

de Drogaria e Dispensação e Saúde Coletiva. 3.2 PAGAMENTO DE ANUIDADE DE

DROGARIAS: O gerente do serviço de inscrição e registro, Rodrigo Mota, relata aos

diretores que uma rede de Drogarias, não está realizando os pagamentos das anuidades,

portanto, não emitindo a Certidão de Regularidade (CR). Pelo fato da referida rede de

drogarias ter sua matriz em São Paulo, o gerente esclarece que entrou em contato com o

CRF/SP, sendo informado que a referida Rede de Drogarias também não realizam

pagamento das anuidades, mas as CR são pagas e são emitidas regulamente. Após relato,

os diretores orientam o gerente que solícite um parecer jurídico. Depois repasse as

recomendações juridicas ao setor de fiscalização, para que seja tomada as devidas ações

conforme a legislação vigente. 3.3 PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO CONSELHO

FEDERAL DE FARMÁCIA: O gerente do serviço de inscrição e registro, Rodrigo Mota,
apresenta aos diretores a proposta de resolução, que dispõe sobre a anotação e o registro

da direção ou responsabilidade técnica farmacêutica e institui a Declaração de Atividade

Profissional (DAP) que propõe a mudança do nome de Certidão de Regularidade (CR) para

Certidão de Regularidade Técnica (CRT). Após análise do ponto apresentado, os diretores

solicitam ao gerente um parecer do setor juridico e após analisado, deverá ser

reapresentado. 3.4 8° CONGRESSO DA FENAFAR A REALIZAR-SE ENTRE OS DIA 6 E

8 DE AGOSTO DE 2015 EM CUIABÁ/MT: O congresso tem como tema central o •
Trabalho Farmacêutico: para cuidar bem das pessoas". A diretoria aprova a causa e vJ

25' Reunião de Direloria /2015

Página 1 de 2

Sede

Rua Urucuía, .�8 - Floresta ICEP 30150-060 I Beio Horí2.onte � rv1G V
Tei!",fone: t'(1) 32i[, 1000 j vvv>'w.crfmg,org.br



•

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRF/MG

designa o diretor tesoureiro Marcos Carvalho e aprova a solicitação de participação da

Conselheira Andrea Reis Pereira, ambos para representar o CRF/MG no referido evento.

3.5 SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA A VII JORNADA ACADÊMICA DE FARMÁCIA DA
UNIVIÇOSA A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2015 EM

VIÇOSAlMG: Os organizadores do evento solicitam como apoio a disponibilização de dois

representantes do CRF/MG, para ministrar palestras no dia 2 de setembro com os temas

"Fiscalização no âmbito da profissão farmacêutica" e "Valorização do profissional

farmacêutico - atuação na saúde pública", bem como kils (caneta, blocos e pasta) para os

participantes do evento. A diretoria apóia a causa e designa a gerente de fiscalização e

ética profissional, Érika NolIi e o diretor tesoureiro Marcos Carvalho, respectivamente, para

ministrar as palestras. Disponibiliza também, 100 kits (caneta, blocos e pasta), devendo o

assessor de diretoria, Alisson Brandão realizar os devidos contatos. 3.6 CONVITE PARA A

COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE, A

REALIZAR-SE NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, NO AUDITÓRIO DO CENTRO
CULTURAL HERMíRIO GOMES DA SILVA EM GOVERNADOR VALADARES/MG: Os

organizadores do evento convidam os diretores para a Solenidade Pública de Colação de

Grau e solicitam a possibilidade de homenagear o aluno destaque do curso de farmácia,

com o Prêmio Lúcio Guedes Barra. Os Diretores agradecem o convite e solicita ao

assessor de diretoria, Alisson Brandão e a assessora de marketing, Samara Avelar que

entrem em contatos com os orl,lanizadores para confirmar .a entrega do prêmio. 3.7

CONVITE PARA APRESENTAÇAO DO TRABALHO ACADEMICO DOS ALUNOS DO

CURSO DE FARMÁCIA DA FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA, A REALIZAR-SE NO
DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM IPATINGAlMG: A referida apresentação objetiva atingir a

conscientização da importância da classe de profissionais farmacêuticos quanto à

pesquisa, uso e atribuições no âmbito do estudo de plantas medicinais e sua aplicação

junto ao SUS. A professora do referido curso de farmácia, Farm. Hyelem Talita Oliveira de

Souza convida o CRF/MG a participar da avaliação dos acadêmicos nos trabalhos

apresentados. Os diretores agradecem o convite e será representado por um diretor ou

assessor mediante agenda disponivel, devendo o assessor de diretoria, Alisson Brandão

retorna a instituição de ensino. 3.8 REUNIÃO DE DIRETORIA: A vigésima sexta Reunião

de Diretoria fica marcada para o dia três de julho de dois mil e quinze, (sexta-feira) às nove

horas. 4. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão, e para constar,

eu, Farm. Arthur Maia Amaral, lavro a presente ata que, depois de aprovada, será assinada

por mim, pelo senhor presidente Farm. Vanderlei Eustáquio Machado, além dos diretores

presente, Belo Horizonte, vinte e seis de junho de dois mil e quinze. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Farm. Vanderlei Eustáquio Machado U-úJ'"
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Farm. Arthur Maia Amaral

Farm. Marcos Luiz de Carvalho
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