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

ATA DA 288 REUNIÃO DE DIRETORIAl2015

Vigésima oitava Reunião de Diretoria do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CRF/MG, realizada às dez horas do dia treze de julho

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

Horizonte/MG. PRESENÇAS: Diretores: Farm. Vanderlei Eustàquio Machado,

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

Secretário-Geral e Farm. Marcos Luiz de Carvalho, Tesoureiro. EMPREGADO: 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° 28/2015 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 juridicas

que estão de acordo com as exigências da legislação em vigor, conforme Expediente

Interno nO 28, 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 PROPOSTA PARCERIA - ISMP BRASIL: O diretor presidente,

Vanderlei Machado, apresenta a proposta recebida por e-mail do Dr. Mário Borges,

diretor do ISPM Brasil. Após debate, a parceria fica autorizada, assim como a

divulgação dos eventos. 3.2 PARCERIA CRF/PR e CRF/MG: O assessor da diretoria,

Alisson Brandão, apresenta a propostas e possibilidades. A diretoria concorda e

autoriza que as conversas avancem. O assessor deve convidar o gerente da tecnologia

da informação para participar deste processo. 3.3 13° CONGRESSO DE FARMÁCIA E

BIOQuíMICA DE MINAS GERAIS: O assessor da diretoria e coordenador geral do

congresso, Alisson Brandão, apresenta as ações desenvolvidas pela equipe neste

periodo, assim como o planejamento a ser realizado. 3.4 PROJETOS EM ESTATUS

DE FINALIZAÇÃO: O assessor da diretoria, Alisson Brandão, apresenta todos os
projetos a serem implementados pela entidade que estão em fase de teste e/ou

conclusão, assim como a previsão de lançamento dos mesmos. A diretoria aprova as

ações e solicita que todos sejam lançados conforme o cronograma, até

novembro/dezembro de 2015. 3.5 PONTOS DE PAUTA PARA A 78 REUNIÃO
PLENÁRIA ORDINÁRIA (RPO): A diretoria solicita que todos os assessores e
gerentes apresentem os pontos que considera necessários serem debatidos pelo

plenário da entidade, assim como os levantamentos solicitados pela mesma referente

aos temas especificos. Após apresentação, a diretoria aprova os temas a serem

colocados em pauta para a próxima RPO. 3.6 APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO
JURíDICO ADMINISTRATIVO: A assessora jurídica, Daniela Miranda, apresenta à
diretoria o referido relatório. A diretoria solicita que mais informações sejam acrescidas

e que contemplem as demandas apresentadas no relatório de auditoria do CFF. 3.8

PARECER JURíDICO EM RELAÇÃO À PUBLICIDADE DOS RESULTADOS DE

PROCESSOS ÉTICOS: A gerente de fiscalização e ética profissional, Érika Nolli, vJ
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apresentou o parecer juridico referente ao tema. A diretoria determina a gerente que

trabalhe com os parâmetros jurídicos estabelecídos pela advocacia geral da entidade.

3.9 DENÚNCIAS RELATIVAS ÀS FARMÁCIAS LOCALIZADAS DENTRO DOS
BATALHÕES DE pOLíCIA MILITAR: A gerente de fiscalização e ética profissional,

Érika Nolli, debateu com a diretoria sobre a situação. A diretoria solicita que seja

verifica a procedêncía da denúncia. Depois de apurada, se necessário, será agendado

encontro com o comando da polícia militar para conver�ar sobre este assunto. 3.10

CONVITE E PEDIDO DE APOIO PARA O FORUM REGIAO SUDESTE DO CICLO DE

DEBATES EM VISA QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE JULHO

DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG: O fórum tem como objetivo mobilízar os

profissionais de vigilância sanitária e a sociedade para o fortalecimento do Sistema

Nacional de Vigilâncía Sanitária (SNVS), em busca da melhoria da efetividade e de sua

contribuição no desenvolvimento sanitário socioeconômico do país. Os organizadores

do evento, convidam os diretores e toda a classe farmacêutica para participar do Fórum

e solicitam como apoio a divulgação do mesmo nos meio de comunicação do CRF/MG.

Os diretores agradecem o convite e autoriza a divulgação do Fórum no site

institucíonal, conforme procedimento padrão e designa o Assessor de diretoria, Alisson

Brandão, para representar a autarquia no evento. 3.11 CONVITE E SOLICITAÇÃO DE

APOIO PARA O PROGRAMA EXCELÊNCIA FARMACÊUTICA EM JUIZ DE FORA A
REALIZAR -SE NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2015, NO JOALPA HOTEL: O

programa vem ocorrendo em diversas cidades brasileira, desde 2013, sob a

coordenação da COMFAR em parceria com a Sociedade Brasileira de Farmácia

Comunitária (SBFC) o Conselho Federal de Farmácia, em OF. 07176

2D15/ASS2COM/CFF, convida a diretoria para a abertura do referido evento e solicíta

como apoio sua divulgação nos meios de comunicação do CRF/MG. Apesar de ter sido

encaminhado a poucos dias da realização do evento, os diretores agradecem o convite

e autorizam sua divulgação no site institucíonal, conforme procedimento padrão. A

diretoria será representada pelo presidente, Vanderlei Machado e o assessor de

diretoria Alisson Brandão. REUNIÃO DE DIRETORIA: A vigésima nona Reunião de
Diretoria fica marcada para o dia vinte de julho de dois mil e quinze, (segunda-feira) ás

treze 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, treze de julho de dois mil e quinze. X.X.X.x.
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