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ATA DA 35" REUNIÃO DE DIRETORIAl2015

Trigésima quinta Reunião de Diretoria do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CRF/MG, realizada às nove horas do dia quatro 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, Více-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; Brígida Silva Mota, gerente de orçamento, finanças e contabilidade 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° 35/2015 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 35, assinado pelo gerente do servíço 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 CONVITE PARA PALESTRAR NA FACULDADE PITÁGORAS 
POÇOS DE CALDAS: A coordenadora do curso de Farmácia da referida faculdade,

Farm. Yula Merola, convida a o CRF/MG para realizar uma palestra aos alunos que

irão formar em dezembro do ano corrente, orientando-os sobre o CRF e ética

profissional. Os diretores agradecem o convite e solicitam ao assessor de diretoria que

entre em contato com a coordenadora e confirme a data para realização da palestra.

Conforme agenda, uma das assessoras técnica representará o CRFIMG. 3.2

ALTERAÇÃO DA PORTARIA N° 19 DE 2012 DO CONSELHO FEDERAL DE
FARMÁCIA: O gerente do serviço de inscrição e registro, Rodrigo Mota, apresenta aos
diretores as considerações que dispõe sobre normas que estabelece os valores do

porte de remessa e retorno dos autos oriundos de processos administrativos fiscais,

referente a recurso interposto ao Conselho Federal de Farmácia (CFF). Após

discussão, do ponto apresentado, os diretores concordam e solicitam ao gerente um

parecer do setor jurídico e após analisado, deverá ser encaminhado ao CFF solicitando

alteração da referida Portaria. 3.3 COMPARTILHAMENTO CONVÊNIO DE
COBRANÇA COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA: A gerente de
orçamento, finanças e contabilidade, Brígida Mota, relata aos diretores da necessidade

de incluir a cobrança deste Regional, ao convenio de cobrança do Conselho Federal de

Farmácia, conforme o artigo nO 18, parágrafo primeiro da Resolução 531 de 27 de abril

de 2010 do CFF, que estabelece normas e procedimentos orçamentários, contábeis e

financeiros. Após relato, os diretores aprovam a sugestão da gerente, devendo ser

encaminhado um ofício ao CFF, solicitando o compartilhamento. 3.4 PEDIDO DE

PALESTA PARA OS GRADUANDOS DE FARMÁCIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO .)
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NEWTON PAIVA A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO

HORIZONTE/MG: A professora do Centro Universitário Newton Paiva, Farm. Daniela

Angonesi, solicita mais uma vez a presença da gerente de fiscalização e ética

profissional, Érika NolIi para ministrar uma palestra com o tema "Ética e legislação
farmacêutica". Os diretores aprovam a solicitação e designa a gerente para ministrar a

referida palestra. 3.5 X CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR A
REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015, NA EXPO

UNIMED EM CURITIBAlPA: Os organizadores do referido evento, por meio do OFicIO
N° 134/2015 Exp SBRAFH, informam que infelizmente por motivos de saúde na família,

a Dra. Djenane Oliveira não poderá mais estar presente no congresso e indicam a Dra.

Yone Nascimento, desta forma, solicita a aprovação do CRF/MG para esta nova

indicação. Os diretores deferem a solicitação, devendo a assessora técnica, Flaviana

Fernandes, tomar todas as providências necessárias. 3.6 CONVITE E PEDIDO DE

APOIO AO IV SIMPÓSIO ACADÊMICO DE FARMÁCIA (SAF) "O FARMACÊUTICO
NA INDÚSTRIA" da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, A
REALlZARSE ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 EM

DIVINÓPOLlS/MG: O simpósio tem como objetivo oferecer à comunidade acadêmica,
em especial aos alunos do curso de Farmácia, oportunidades de interação com

profissionais que estejam inseridos no mercado de trabalho, assim como aqueles que

atuam no ensino e na pesquisa. Os organizadores do simpósio convidam a diretoria

para participar e solicitam como apoio ajuda financeira ou em bens de consumo a

serem utilizados no referido evento. O diretor presidente Vanderlei Machado, irá

representar o CRF/MG no evento. Em situação de impedimento o mesmo se fará

representar por um dos assessore. Quanto ao pedido de ajuda financeira, a diretoria,

juridicamente esclarecida pela advocacia geral, indefere a solicitação. 3.7 REUNIÃO

DE DIRETORIA: A trigésima sexta Reunião de Diretoria fica marcada para o dia nove

de setembro de dois mil e quinze, (quarta-feira) às 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. 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, quatro de setembro 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.

Farm. Vanderlei Eustáquio Machado
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