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ATA DA 318 REUNIÃO DE DIRETORIAl2015

Trigésima primeira Reunião de Diretoria do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRFIMG, realizada às dez horas do dia cinco de

agosto 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; Farm. Arthur Maia Amaral,

Secretário-Geral e Farm. Marcos Luiz de Carvalho, Tesoureiro. EMPREGADOS:

Daniela Miranda Duarte, gerente jurídica; Rodrigo Mota Ribeiro, gerente do serviço de

inscrição e registro; Érika Carvalho Nolli, gerente do serviço de fiscalização e ética

profissional 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° 31/2015 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 31, 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 III CICLO DE CURSOS SOBRE A

SEGURANÇA DO PACIENTE A REALIZAR-SE NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2015

NA FACULDADE DE FARMÁCIA DA UFMG: O presidente Vanderlei Machado,
repassa aos demais diretores que o Instituto para Práticas Seguras no Uso de

Medicamentos ISPM, informou o endereço de realização do referido evento, onde o os

farmacêuticos inscrito no CRF/MG receberão desconto no curso. O curso será

divulgado. 3.2 PROJETO DE LEI 4135/2012: O assessor de diretoria, Alisson Brandão,

apresenta a diretoria o e-mail recebido da farmacêutica Christianne Maria Nunes

Jacome, que relata sua satisfação em ver o comunicado do CRFIMG informando que o

Projeto Lei 4135/2012 falta pouco para sua aprovação. Ela ressalta que trabalha em

Farmácia Distrital de um município e que este entrou com ação jurídica contra o

CRFMG para que as farmácias fossem consideradas dispensários, e assim, não serem

obrigadas a ter um profissional farmacêutico em horário integral. Ela e os farmacêuticos

do referido município estão insatisfeitos com a posição da Secretaria de Saúde e mais

ainda por saber que uma colega farmacêutica apóia esta ação judicial e encaminha

projetos que prejudicam o bom funcionamento da Assistência Farmacêutica no nível da

atenção básica no município. Com grande ansiedade, Christianne aguarda o término

das votações para que essa situação seja resolvida. A diretoria fica feliz com a

manifestação e reafirma seu compromisso de continuar na luta pela melhoria da

assistência farmacêutica em todos os municipios mineiros. 3.3 NÃO PAGAMENTO

DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE (CR): O gerente do serviço de inscrição e
registro, Rodrigo Mota e a gerente do serviço de fiscalização e ética profissional, Érika
Nolli, retornam com o assunto já discutido na 25" RD e relatam aos diretores sobre o
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Processo nO 17898 da seção Judiciária do Distrito Federal, que trata da liminar

concedida aos associados da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico

(ABCFARMA) em não emitir sua CR. Após debate, os diretores repassam aos gerentes

a mesma decisão já estabelecida anteriormente, para que procedam conforme o

parecer jurídico. 3.4 REFORMULAÇÃO DOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO: A

gerente do serviço de fiscalização e ética profissional, Érika Nolli, relata aos diretores
que alguns setores de fiscalização estão sem profissional para fiscalizar, devido ao

desligamento e afastamento médico de alguns profissionais. Apresenta então um novo

cronograma de fiscalização para que nenhuma região fique sem fiscalização, com isto,

os fiscais que estão atuando, precisarão realizar fiscalização em outras regiões onde

terão que utilizar diárias. Após relato, os diretores autorizam a solicitação. 3.5

RETORNO DAS ATIVIDADES FISCAIS NO MÊS DE JULHO: A gerente de

fiscalização e ética profissional, Érika Nolli, apresenta o relatório das atividades
realizadas no mês de julho do ano corrente. 3.9 REUNIÃO DE DIRETORIA: A

trigésima segunda Reunião de Diretoria fica marcada para o dia onze de agosto de dois

mil e quinze, (terça-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. 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, cinco de

agosto de dois mil e quinze. x.x.x.x.x.x.

Farm. Vanderlei Eustáquio Machado �'.

Farm. Claudiney Luís Ferreira

Farm. Arthur Maia Amaral

Farm. Marcos Luiz de Carvalho
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