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

ATA DA 378 REUNIÃO DE DIRETORIAl2015

Trigésima sétima Reunião de Diretoria do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CRFIMG, realizada às onze horas do dia quatorze 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: Daniela

Miranda Duarte, gerente jurídica; Érika Carvalho Nolli, gerente do serviço de fiscalização

e ética profissional; Bedsen Rocha Gomes, assessor de recursos humanos 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° 37/2015 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 37, 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

DENÚNCIA CONTRA FARMACÊUTICA: A gerente do serviço de fiscalização e ética
profissional, Érika Nolli, relata aos diretores que paciente de um hospital de Minas
Gerais, encaminhou denúncia contra profissional médico que esta realizando o seu

tratamento e o profissional farmacêutico responsável da unidade, descrevendo toda a

situação e solicitando apuração dos fatos. A gerente está entrando em contato com o

profissional farmacêutico, mas achou importante a comunicação para a diretoria. 3.2

CONTRATAÇÃO DE OPERADORES DE COMPUTADOR: Devido a grande demanda

no setor de tecnologia da informação, com os projetos desenvolvidos e em

desenvolvimento, o gerente, Décius Pereira, solicita aos diretores a contratação de dois

operadores de computador do concurso vigente. Após debate, os diretores autorizam a

contratação de um operador de computador, devendo ser realizado um novo estudo de

viabilidade econômica para se decidir sobre a segunda contratação. 3.3 CALENDÁRIO
DE FIM DE ANO 2015: O assessor de recursos humanos, Bedsen Rocha, apresenta a

diretoria o calendário de fim de ano, com as seguintes atividades; realização do

treinamento dos funcionários da sede/seção e férias coletivas. Após discussão, a

diretoria decide realizar o treinamento dos funcionários no dia 21 de dezembro e

conceder as férias coletivas no período de 22 a 31 de dezembro de 2015, devendo os

setores, que comprovarem necessidade, trabalhar com escala mínima. 3.4 PARTE DE

PESSOAL: O Assessor de recursos humanos, Bedsen Rocha, repassa aos diretores a

necessidade de contratação de um estagiário em administração para o setor de

cobrança, durante o período de licença maternidade da assistente administrativa, Viviane

Aguilar Faria. A diretoria autoriza a contratação. Na oportunidade, assessor comunica

aos diretores seu afastamento do setor para realizar procedimento cirúrgico a partir do
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dia 25 de setembro de 2015. 3.5 PEDIDO DE APOIO: A faculdade Newton Paiva irá

realizar entre os dias 9 e 11 de novembro de 2015, um evento para todos os cursos da

área de saúde, que contará com a presença de renomados profissionais. Os

organizadores do evento convidam os diretores a participar e solicita como apoio a

disponibilização de um representante do CRF/MG para ministrar palestra sobre

.Prescrição Farmacêutica" no dia 11 de novembro. Os diretores agradecem o convite e

informa que o CRF/MG será representado pela assessora técnica, Flaviana Ferreira,

devendo a mesma retornar a Newton Paiva. 3.6 PEDIDO DE APOIO PARA MINISTRAR

CURSO DE FLORATERAPIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA,

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 5 DE OUTUBRO DE

2015 EM JUIZ DE FORA: O evento tem como objetivo atualizar os farmacêuticos da

região nesta questão tão importante para a saúde integral. A coordenadora, Professora

Maria Silvana Alves, solicita como apoio a disponibilização de um membro da comissão

assessora do CRF/MG para ministrar palestra com o tema em questão no dia 5 de

outubro, bem como a divulgação do encontro nos meios de comunicação do CRF/MG.

Os diretores aprovam e solicitam ao assessor da diretoria para entrar em contato com o

palestrante mais capacitado. 3.7 PEDIDO DE APOIO PARA O PROGRAMA SEMPRE

UFMG: O Programa foi criado em 2000 pela Universidade Federal de Minas Gerais,

visando estabelecer maior proximidade com seus alunos e ex-alunos. O diretor de

coordenação institucional da UFMG, Professor Roberto Baracat de Araújo, solicita como

apoio a divulgação do Programa em todos os meios de comunicação do CRF/MG. Os

diretores apóiam a causa e autoriza a divulgação do Programa no site institucional,

conforme procedimento padrão. 3.8 REUNIÃO DE DIRETORIA: A trigésima oitava
Reunião de Diretoria fica marcada para o dia vinte e quatro de setembro de dois mil e

quinze, (quinta-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, quatorze 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.
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