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

ATA DA 368 REUNIÃO DE DIRETORIAl2015

Trigésima sexta Reunião de Diretoria do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CRFIMG, realizada às treze horas do dia nove de

setembro 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: Érika

Carvalho Nolli, gerente do serviço de fiscalização e ética profissional; Daniela Miranda

Duarte, gerente jurídica; Bedsen Rocha Gomes, assessor de recursos humanos;

Alisson Brandão Ferreira, assessor de diretoria; Katharina Rúbia Soares Lacerda,

assessora de comunicação e Vera Lúcia de Paiva, gerente de infraestrutura. 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° 36/2015 DO

SERViÇO DE INSCRiÇÃO E REGISTRO: Trata-se de inscrições definítivas 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 36, 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 PEDIDO DE APOIO: A

coordenadora do curso de Farmácia da Faculdade Presidente Antônio Carlos, Farm.

Jaciane Coelho Gonçalves solicita como apoio a parceria do CRF/MG para realizar

eventos no ultimo trimestre deste ano de 2015, onde serão beneficiados os acadêmicos

de farmácia e farmacêuticos da região. Tendo as seguintes necessidades: 1)

Capacitação sobre Medicamentos Controlados no dia 2 de outubro, com o tema "Ações

de combate a pirataria de produtos submetidos à Vigilância Sanitária e comércio

clandestino de produtos controlados pela Portaria MS 344/98 e pela RDC ANVISA

20/2011 n; 2) Palestra motivacional, a escolha de uma data para ministrada entre os dia

10 e 12 de novembro; 3) Capacitação em 3 (três) módulos nas áreas de Análise

Clínicas, Farmácia Clínica, Empreendedorismo e Manipulação e 4) Doação de 90 kits

(bolsa, pasta e caneta) e materiais sobre farmacêuticos para os alunos participantes da

semana acadêmica da FUPAC-Ubá. Referente a primeira e segunda solicitação, a

diretoria aprova sendo designado o Prof. Dr. Adilson Batista Bezerra para atender o

primeiro pedido e o gerente de recursos humanos, Bedsen Rocha para atender o

segundo. O quarto item também está autorizado, devendo a instituição de ensino

realizar a retirada do material na sede da entidade. O terceiro item será conversado

melhor e definido dentro do projeto de capaci�ação p!ofissional já aprovado e em

andamento. 3.2 RECOMENDAÇAO DO MINISTERIO PUBLICO: A advocacia geral da

entidade discorre sobre a recomendação e da gravidade de não se cumprir a mesma.

Informar que as ações realizadas estão legalmente corretas e contemplam todos os

tópicos apresentadas nesta. 3.3 PROCESSO DE TÉCNICO EM FARMÁCIA: A
.)
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diretoria determina que a assessora jurídica, Daniela Miranda, acompanhe o referido

processo em Brasília. 3.4 CERIMONIAL MÉRITO FARMACÊUTICO 2015: A

assessora de comunicação, Katharina Lacerda, repassa com os diretores os últimos

detalhes para realização do mérito Farmacêutico que acontecerá no dia 24 de

setembro de 2015 na Assembléia legislativa de Minas Gerais, onde também o

CRF/MG será homenageado pelos 54 anos de existência e os profissionais mineiros

pelo Dia internacional do Farmacêutico, data comemorada no dia 25 de setembro.

Entre os assuntos discutidos, os diretores aprovam a produção de vídeo institucional.

3.5 OFíCIO PARA CFF RELATIVO AO IMPACTO PERANTE A MÉDIA DA
FISCALIZAÇÃO APÓS REDUÇÃO DO QUADRO DE FISCALIZAÇÃO: A gerente do
serviço de fiscalização e ética profissional, Érika Nolli, relata aos diretores que não esta

sendo possível cumprir com a média de fiscalização aos estabelecimentos

farmacêutico após a recomendação feita pelo Ministério Público Federal. A diretoria

solicita à gerente que prepare relatório com os dados da fiscalização, as justificativas,

para que seja encaminhado ofício ao Conselho Federal de Farmácia relatando a

situação. Deve-se orientar com a advocacia geral. 3.6 RETORNO DAS ATIVIDADES

REALIZADAS PELOS 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. 3.7 REUNIÃO DE DIRETORIA: A trigésima sétima Reunião de
Diretoria fica marcada para o dia quatorze de setembro de dois mil e quinze, (segunda

feira) às onze 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, nove 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.X.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

Farm. Marcos luiz de Carvalho
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