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

ATA DA 278 REUNIÃO DE DIRETORIAl2015

Vigésima sétima Reunião de Diretoria do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CRF/MG, realizada às treze horas do dia seis de julho

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 Luís Ferreira, Vice-presidente e Farm. Marcos Luiz de

Carvalho, Tesoureiro. Ausência Justificada: Farm. Arthur Maia Amaral, Secretário

Geral EMPREGADOS: Rodrigo Mota Ribeiro, gerente do serviço de inscrição e

registro; Samara Aparecida Resende Avelar, assessora de marketing 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° 27/2015 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 27, 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 referendumn ao Plenário. 3.

EXPEDIENTE: 3.1 PROPOSTA DE PARCERIA COM A RÁDIO ITATIAIA PARA O 20

SEMESTRE 2015: A assessora de marketing, Samara Avelar, apresenta as melhores

propostas discutidas com a Rádio Itatiaia. Após debate, a diretoria fecha as ações a

serem desenvolvidas, devendo a assessora retornar a conversa com a emissora para

fechar a proposta final. 3.2 SOLICITAÇÃO DE APOIO EM PARCERIA A SEXTA

CAMINHADA OUTUBRO ROSA: O assessor da diretoria, Alisson Brandão, apresenta

o convite recebido via área de "Ouvidoria" do CRF/MG. Informa que orientou o

solicitante a enviar oficio da entidade direcionado à diretoria contendo mais

informações sobre a ação e como se daria a parceria com a entidade. A diretoria

parabeniza a instituição pela ação e aguardará o oficio com mais informações. 3.3

PARCERIA CRO/MG E SOMGE: O diretor presidente, Vanderlei Machado, apresenta

as propostas de parceria debatidas com os presidentes do CRO/MG e SOMGE. A

diretoria indica os assessores jurídicos, de diretoria e técnicos, assim como a gerente

do setor de fiscalização e ética profissional, como contatos com os assessores das

entidades acima para construção dos convênios e ações. Sendo posteriormente

apresentadas paras as diretorias do CRF/MG, CRO/MG e SOMGE. 3.4 DISTÂNCIA
DE 50 KM PARA SER RESPONSÁVEL TÉCNICO: Após um questionamento do
assessor da diretoria, Alisson Brandão, o gerente do serviço de inscrição e registro,

Rodrigo Mota, realizou levantamento referente à orientação ao setor do registro que

não aceitasse solicitação de responsabilidade técnica de profissionais que morassem a \�

mais de 50 km de distância do estabelecimento farmacêutico. A orientação é anterior

ao ano 2007 e com justificativas que nos dias de hoje não mais procedem. A diretoria �/
determina que esta orientação não seja mais utilizada como parâmetro do setor de

Sede

Rua Urucuia, 48 - Floresta! CEP 30150-060 ! Belo Horizonte - MG V
Telefone: (31) 3218 1000 i www.crimg.org.br

278 Reunião de Direloria/2015

Página 1 de 2



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

registro. 3.6 AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO

FARMACÊUTICO "25 DE SETEMBRO": As assessoras de comunicação e marketing,

Katharina Lacerda e Samara Avelar, debatem com a diretoria sobre as ações a serem

desenvolvidas, devendo retornar à diretoria sobre o andamento dos pontos definidos.

3.7 PADRONIZAÇÃO DOS MATERIAIS INSTITUCIONAIS RELATIVOS ÀS
ELEiÇÕES: As assessoras de comunicação e marketing, Katharina Lacerda e Samara

Avelar, definem com a diretoria que todas as informações referente ao processo

eleitoral enviadas pelo Conselho Federal de Farmácia e pela Comissão Eleitoral

Regional serão divulgas. Definem que o setor desenvolverá artes e imagens para

orientar os farmacêuticos sobre todas as etapas do processo de forma a garantir o

acesso a todas as informações e orientações necessárias. 3.8 PROCEDIMENTOS

PARA PREVENIR E COMBATER O USO INDEVIDO DE MARCA: As assessoras de

comunicação e marketing, Katharina Lacerda e Samara Avelar, apresentam os

procedimentos e propostas a serem implementadas. A diretoria aprova as ações. 3.9

PROPOSTA CONJUNTA PARA CAMPANHA PELO USO RACIONAL DE

MEDICAMENTOS 2016: As assessoras de comunicação e marketing, Katharina

Lacerda e Samara Avelar, apresentam os resultados alcançados com a campanha de

2015 para a diretoria. Em conjunto com o assessor da diretoria, apresentam propostas

a serem desenvolvidas em 2016, dando continuidade ao projeto. A diretoria aprova o

início das ações a partir da segunda quinzena de novembro. 3.10 PADRONIZAÇÃO

DE RESPOSTAS PARA QUESTÕES RECORRENTES SOBRE A PROFISSÃO E

ATlVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ENTIDADES SUBSIDIADAS PELAS

ASSESSORIAS TÉCNICA E JURíDICA DO CRF: As assessoras de comunicação e
marketing, Katharina Lacerda e Samara Avelar, solicitam que seja constituído uma

comissão jurídica e técnica para que possam elaborar conteúdos que respondam as

principaís questões que se apresentam ao CRF, com o intuito deste conteúdo ser

divulgado pela entidade. A diretoria parabeniza pela iniciativa e designa a assessora

jurídica para constituir a comissão e iniciar os trabalhos. 3.11 REUNIÃO DE
DIRETORIA: A vigésima oitava Reunião de Diretoria fica marcada para o dia treze de

julho de dois mil e quinze, (segunda-feira) às dez 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. Marcos Luiz de

Carvalho, lavro a presente ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, pelo

senhor presidente Farm. Vanderlei Eustáquio Machado, além do diretor presente, Belo

Horizonte, seis de julho de dois mil e quinze. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Farm. Vanderlei Eustáquio Machado

Farm. Claudiney Luís Ferreira

Farm. Arthur Maia Amaral
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