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Ata da 649ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia do Estado 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia vinte e nove de julho de 2020. 
 
Às 14:15h (quatorze horas e quinze minutos) do dia vinte e nove de julho de dois mil e 1 
vinte, por meio da plataforma virtual GoToMeeting (www.gotomeeting.com.br), com a 2 
participação dos Conselheiros Efetivos, Drs. Tania Maria Lemos Mouço, Presidente, 3 
Silvania Maria Carlos França, Vice-Presidente, Carla Patrícia de Morais e Coura, 4 
Tesoureira, Ricardo Lahora Soares, Secretário-Geral, Adriano Tancredo de Castro, 5 
José Roberto Lannes Abib, Maria Eline Matheus, Niára Sales Nazareno Machado, 6 
Thiago Lopes das Dores e Ralph Santos Oliveira; do Conselheiros Suplente, Dr. Jairo 7 
Alves de Oliveira, que ocupou o cargo de Conselheiro Efetivo nesta reunião; dos 8 
Colaboradores, Alessandra Menezes de Miranda Santos, Gabriella Gonçalves Sotelo 9 
Ramis, Sarah Gomes Pitta Lopes e Patrícia Maria dos Santos Silva, e do Convidado, 10 
Leonardo Légora de Abreu, cujas confirmações de presença se dão por meio da 11 
gravação da videoconferência disponibilizada ao público, conforme cumprimento ao 12 
Ofício nº 00567/2020-CGP/CFF do CFF, reuniu-se o Plenário do CRF-RJ para realizar 13 
sua 649ª Reunião Plenária Ordinária. A Presidente comunica as ausências justificadas 14 
dos Conselheiros Drs. José Liporage Teixeira, Renata Macedo dos Reis Januário e 15 
Wesley de Marce Rodrigues Barros. Passando a pauta estabelecida, foram abordados 16 
os seguintes assuntos: leitura da Ata da 648ª – Aprovada com abstenção do Dr. 17 
Ricardo Lahora, que não estava presente na última Reunião Plenária. A Presidente 18 
prossegue a pauta. 1 - Ordem do dia: 1.1 Deliberação 2332/20 - Referenda as 19 
Deliberações 2318, 2319, 2320, 2321, 2325 e 2326 de 2020 - Aprovação e 20 
cancelamento de processos de inscrição a profissionais e firmas Ad 21 
Referendum: Aprovada por unanimidade pelo Plenário. 1.2 Ofício SIGA Nº JFRJ-22 
OFI-2020/01931 – Criação de  comitês, comissões e grupos de trabalho: O 23 
Plenário decide, por unanimidade, que os Conselheiros Drs. Thiago Lopes das Dores 24 
e Niára Sales Nazareno Machado representarão o CRF-RJ no Comitê Estadual de 25 
Saúde, como titular e suplente, respectivamente. 1.3 Deliberação 2323/20 - Autoriza 26 
o desfazimento de bens móveis do patrimônio do CRF-RJ – Retificada: Aprovada 27 
por unanimidade pelo Plenário. 1.4 Receitas de 01.01 a 30.06 - Comparativo 2019 x 28 
2020: Para ciência dos Conselheiros. 1.5 Proposta de Deliberação 2333/20 - Altera a 29 
redação do Plano Anual de Fiscalização 2020: Item incluído em pauta e aprovado por 30 
unanimidade pelos Conselheiros. 1.6 Deliberação 2279/20 - Plano Anual de 31 
Fiscalização: Aprovada por unanimidade pelos Conselheiros, com as considerações 32 
deliberadas no item anterior. 1.7 Deliberação 2334/20 - Retifica o Regimento 33 
Interno do CRF-RJ (Deliberação 1981/18): Aprovada por unanimidade pelos 34 
Conselheiros. 1.8 Palavra do Convidado: Entrada autorizada do Vice-presidente do 35 
SINFAERJ, Leonardo Légora, como convidado. Aborda a parceria entre o sindicato e o 36 
CRF-RJ, que cuidam da questão trabalhista e da fiscalização, respectivamente. A 37 
Fiscalização apoia o funcionário farmacêutico pois verifica o trabalho desempenhado 38 
por ele, que muitas vezes é oprimido pelo patrão ao ser obrigado a deixar de fazer seu 39 
trabalho para atender a pedidos alheios às suas atribuições. Cita a necessidade de 40 
conscientização dos farmacêuticos, eis que a profissão está sendo atacada no âmbito 41 
trabalhista e técnico, e não podem abaixar a guarda. Hoje o sindicato tem apenas 80 42 
sócios em dia, quantidade muito baixa. Atualmente, tudo que acontece no sindicato 43 
depende do dinheiro dos diretores. Fica o pedido para que os colegas farmacêuticos 44 
procurem o sindicato e se associem. Ao contrário do passado, o sindicato deseja a 45 
proximidade com o colaborador. Quanto mais pessoas forem associadas, menor a 46 
probabilidade de o sindicato cair em mãos erradas. Arremata que o sindicato está 47 
recolhendo informações sobre duas redes grandes de farmácia que estão 48 
desrespeitando o farmacêutico, para levar ao Ministério Público do Trabalho. Dra. 49 
Tania comenta que é associada do SINFAERJ desde 2009 e recentemente participou 50 
de uma assembleia que autorizou a venda de patrimônio do sindicato, perguntando se 51 
Leonardo pode falar sobre. O vice-presidente fala que a venda do patrimônio do 52 
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sindicato é destinada ao pagamento de dívidas trabalhistas ou decorrentes de maus 53 
procedimentos realizados no passado. Esclarece que não se trata de dilapidação de 54 
patrimônio, mas evitar que a perda seja maior. Arremata que só um TAC não cumprido 55 
do MP custa R$240 mil, e não há recursos para cumprir. Sofrem a chance de serem 56 
leiloados, o que seria péssimo, pois o valor do leilão seria muito baixo. Assim, fizeram 57 
assembleia dos sócios para pedir autorização da venda do patrimônio e pagar a 58 
dívida. Portanto, espera conseguir conscientizar os colegas a participar no sindicato, já 59 
que o governo tornou voluntária a contribuição. Se o sindicato acabar, cada um terá 60 
que resolver sua vida direto com o patrão, e acredita que 90% dos colegas não tem a 61 
prerrogativa de negociar de igual para igual. Dra. Tania fala que participou da 62 
assembleia e votou, com pesar, pela venda. Diz que sabe da dificuldade de 63 
restabelecer o sindicato, e aborda o acordo de cooperação celebrado com o CRF-RJ, 64 
que ainda será revisto pelo jurídico em razão dos problemas do sindicato com a 65 
documentação. Se dependesse apenas dos diretores, a parceria já teria sido feita, 66 
mas há normas que precisam ser seguidas. Afirma a importância da participação do 67 
Leonardo nos grupos, pois os sindicatos atuantes de todos os profissionais presentes 68 
estavam lá, exceto o dos farmacêuticos, pois seu sindicato não estava regulamentado 69 
e não poderia representá-los. Ademais, critica a falsa concepção de que os membros 70 
do sindicato estão lá por causa de dinheiro, pois eles não têm salário. Por fim, aborda 71 
a necessidade de ciência dos farmacêuticos das Resoluções do CFF que regem suas 72 
atribuições. Observa como as atribuições dos farmacêuticos estão sendo deterioradas 73 
pouco a pouco, e seus colegas acreditam erroneamente que deve ser assim mesmo: 74 
executar tarefas como fechar o caixa e lavar o banheiro, ou será demitido. Assim, essa 75 
situação deve ser contornada, empoderando a classe farmacêutica. Hoje nenhuma 76 
farmácia abre sem um farmacêutico à frente. Leonardo complementa que os membros 77 
do sindicato não ganham nada, nem a passagem do VLT. Não há contribuições como 78 
no passado, nem funcionários. Tudo que se vê do sindicato são os diretores que estão 79 
fazendo, com muito esforço e amor à profissão. Dra. Tania fala que há cerca de 18 mil 80 
farmacêuticos inscritos, e que o valor da anuidade, R$140, é acessível. Ressalta que 81 
se o sindicato não for fortalecido, o salário também não será, pois o CRF-RJ não tem 82 
poder para arrumar o salário de ninguém, é uma tarefa do sindicato. A parceria feita 83 
com o CRF-RJ mostra aos farmacêuticos que eles confiam na diretoria do sindicato, e 84 
eles também precisam confiar antes que a profissão acabe, que é a tendência dos 85 
profissionais liberais de saúde. A legislação do CFF ainda possibilita o vínculo da 86 
farmácia com a PF farmacêutica. No dia que isso acabar o farmacêutico deixará de ter 87 
CTPS assinada e direitos, como acontece em outras profissões. 1.8 Processos 88 
Distribuídos: Relator (a): Adriano Tancredo de Castro: F-77/19 DROGARIA REAL 89 
GONCALENSE LTDA; F-462/20 SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL 90 
ALEIDES CARNEIRO; F-556/20 DROGARIAS PACHECO S/A; F-576/20 DROGARIA 91 
PRIMUS DOIS LTDA. Relator (a): Carla Patrícia de Morais e Coura: F-442/20 92 
DROGARIAS PACHECO S/A; F-468/20 DROGARIA PHARMA VIDA LTDA. Relator 93 
(a): José Liporage Teixeira: F-477/20 ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS 94 
LTDA – EPP; F-480/20 DROGARIA UNIÃO DE BACAXA LTDA ME; F-511/20 95 
DROGARIAS PACHECO S/A; F-585/20 TECNOPHARMA FARMACIA 96 
MANIPULACAO LTDA. Relator (a): José Roberto Lannes Abib: F-443/20 97 
DROGARIAS PACHECO S/A; F-487/20 DROGARIA FATIMA LTDA; F-494/20 98 
DROGARIA MAIS SAÚDE LTDA – EPP; F-555/20 DROGARIA FARMAITA LTDA. 99 
Relator (a): Maria Eline Matheus: F-396/20 FARMA & CIA LTDA – ME; F-491/20 100 
FARMACIA PRIMATERAPICA LTDA ME; F-648/20 DROG ALG ELITE DA PRAÇA 101 
SECA LTDA. Relator (a): Niára Sales Nazareno Machado: F - 322/20   FARMACIA   102 
NESIL   LTDA  ME; F- 427/ 20  X76 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO 103 
PRETO; F-574/20 DROGA MINAS DE JACAREPAGUA LTDA – ME; F-583/20 104 
FARMÁCIA FARMALANDIA LTDA. Relator (a): Ralph Santos Oliveira: F-2895/19 105 
GS RIBEIRO DROGARIA LTDA – ME - Retorno de Diligência; F-387/20 HOSPITAL 106 
NOSSA SENHORA DO CARMO; F-486/20 DROGARIA LAVRADIO LTDA; F-536/20 107 
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DROG ALG ELITE DA PRAÇA SECA TODA EP. Relator (a): Ricardo Lahora 108 
Soares: F-348/20 CENTRO PERINATAL E PEDIATRICO SANTA M; F-426/20 DEJON 109 
QTD FARMA EIRELI. Relator (a): Thiago Lopes Das Dores: F-438/20 DROGARIAS 110 
PACHECO S/A; F-458/20 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO; 111 
F-591/20  DROGARIA E PERFUMARIA DROGAS 10 LTDA; F-592/20 112 
DROGARIA COPAFARMA LTDA. Relator (a): Wesley de Marce Rodrigues Barros: 113 
F- 277/20 LUC MED BM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS; F-424/20 114 
DROGARIAS PACHECO S/A; F-588/20 DROGARIA ECONOMICA AGUA SANTA 115 
LTDA EPP; F-625/20 FARMÁCIA KI ILHA EIRELI. 2 - Informações da Diretoria: Por 116 
solicitação da dra. Tania, o assessor do TI, Alessandro, informa as dificuldades 117 
operacionais do setor e seus avanços durante a pandemia, que exigiram um grande 118 
esforço e improvisação para disponibilizar a Plenária online no Youtube. Informa que 119 
quando a Plenária voltar a ser presencial precisarão de som e vídeo específicos, além 120 
de uma placa de captura, e tudo isso implica em custos. Dra. Tania complementa 121 
mencionando o papel do TI no gerenciamento dos números de telefones dos fiscais e 122 
funcionários, com o redirecionamento das máquinas para as residências. Ressalta a 123 
dificuldade dessa logística e a ausência de recursos tecnológicos do CRF-RJ para 124 
esta pandemia. Ademais, a aquisição depende de pregões e licitações, o que envolve 125 
vários setores, e ainda há a dificuldade da separação das pessoas, em razão da 126 
pandemia. Dra. Tania acrescenta que o Plenário não pode ter interferência de outras 127 
pessoas dando opiniões, e é inviável ter uma equipe de TI para controlar o microfone 128 
dessas pessoas. Danielle fala que o CFF regulamentou as Plenárias virtuais em 129 
Resolução, usada como parâmetro para confeccionar a nossa, e lá há limitação de 130 
participação dos interessados, que devem solicitar previamente e justificar sua 131 
presença. Dra. Silvania pergunta ao Alessandro se as três invasões da Plenária 132 
passada foram apuradas e se é possível levantar quem foi o conselheiro responsável. 133 
Alessandro explica que não há como controlar o repasse do link a terceiros, mas quem 134 
entrar na reunião sem autorização pode ser retirado. Carla diz que a partir de agora só 135 
entrará quem for autorizado previamente. Dra. Tania ressalta que na presencial havia 136 
um limite de participantes em razão do pouco espaço da sede, e agora há limitação 137 
tecnológica. Embora existam esses problemas no CRF-RJ, sempre houve a vontade 138 
de dar maior publicidade. Não obstante, a presidente lembra que as atas estão 139 
disponíveis no site e todos os conselheiros também, nos canais, ouvidoria e redes 140 
sociais. Com relação à transparência, Dra. Niára complementa que seria mais atrativo 141 
ao farmacêutico se a pauta fosse divulgada previamente à RP, pois há assuntos de 142 
interesse exclusivo de determinado grupo. Dra. Tania explica que quando a Pauta é 143 
disponibilizada ao conselheiro ela vai automaticamente para o site, no Portal da 144 
Transparência, onde estão todas as Pautas. Dra. Niára alega que visita o site 145 
frequentemente, mas tem uma dificuldade enorme de localizar os itens, pois acha 146 
confuso demais. Dra. Tania explica como localizar os atos normativos no site. Em 147 
seguida, Gabriella compartilha sua tela com a transmissão da videoconferência e 148 
demonstra como acessar. Por solicitação da Dra. Tania, mostra a aba de Resoluções 149 
da Anvisa, que tem uma planilha com a lista de atos normativos da Anvisa desde que 150 
fora criada, com todas as suas atualizações. Por fim, Dra. Tania convida os 151 
Conselheiros a participarem do projeto integração, que mostra o CRF-RJ aos 152 
farmacêuticos que estão se formando. 3 - Palavra livre: Leonardo diz que há um e-153 
mail acessado por todos os diretores do sindicato, “adm@sinfaerj.org.br”, para onde 154 
todas as dúvidas podem ser enviadas. Além disso, o site do SINFAERJ disponibiliza 155 
todas as informações. Dra. Tania informa que na deliberação da RD limitaram o prazo 156 
da Plenária online por no máximo 4 horas. Dr. Ricardo diz que a Administração tem 157 
trabalhado de forma significativa, de modo a entregar os procedimentos operacionais 158 
que traduzem o trabalho do CRF-RJ aos farmacêuticos e colaboradores, e acredita 159 
que até o dia sete de agosto terão reunido todos os procedimentos. Ademais, acredita 160 
que na próxima Plenária apresentarão o Manual com as operações internas, que é um 161 
marco para a transparência do CRF-RJ. Dra. Tania fala que dia 26 participou de uma 162 
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live com presidentes de outros Conselhos Regionais, através da Sociedade Brasileira 163 
de Farmacêuticos e Farmácia Comunitária, junto com o Dr. Walter, presidente do CFF. 164 
A pauta era sobre as ações que foram feitas no Conselho durante a pandemia, 165 
acrescentando que serão disponibilizados no site slides com todas as ações, como os 166 
lançamentos de manuais e as disposições sobre a parceria feita com o Cremerj, 167 
relativa a prescrição eletrônica. Com a prescrição eletrônica, o médico prescreve pelo 168 
próprio site do Cremerj e o farmacêutico pode acessar, sem custo nenhum para 169 
ambos. Todavia, agora estão criando a possibilidade de exigir do farmacêutico uma 170 
certificação digital, obrigando-o a pagar por ela. Ademais, o Conselho disponibilizou 171 
um acesso para os colegas se apresentarem com suas fotos, homenageando aqueles 172 
que estão na linha de frente. Outrossim, elogia o manual da estética e comenta sobre 173 
o projeto gratuito realizado com a Fernanda Reis, psicóloga, com o propósito de 174 
diminuir a ansiedade dos farmacêuticos, que atendeu, inclusive, pessoas interessadas 175 
que não eram farmacêuticas. Arremata que a telefarmácia ainda não está 176 
regulamentada pelo CFF. Desde o início o CRF-RJ fez essa requisição, pois sabe que 177 
vários colegas precisam continuar seu atendimento no consultório farmacêutico. 178 
Também destaca o trabalho das Câmaras Técnicas, do grupo do SUS, da 179 
hemoterapia, da Fiscalização e da fiscal Sarah Pitta, por sua representação junto ao 180 
projeto Conselhinho e participação no fórum. Por fim, Dra. Tania informa que no dia 31 181 
participará de uma live junto a outros cinco Conselhos, além do Conselho Estadual de 182 
Saúde, que convidou o CRF-RJ. Dr. Ricardo comunica que na sexta passada teve 183 
uma reunião com o Conselho Regional de Fisioterapia, para tratar da prescrição digital 184 
dos fisioterapeutas. Dra. Tania fala que foi procurada por um Conselheiro do Conselho 185 
Regional de Odontologia que adorou o projeto com o Cremerj, e também desejam uma 186 
parceria. Leonardo informa que haverá uma sessão extraordinária, às 10h, e estão 187 
tentando a presença do Secretário Estadual de Saúde para prestar esclarecimentos 188 
sobre os problemas enfrentados no hospital de Saracuruna. Assim, convoca os 189 
interessados a acompanhar a atuação do sindicato, a partir da busca “Conselho 190 
Estadual de Saúde no facebook e no próprio site “www.conselhodesaude.rj.gov.br”. 191 
Dra. Tania complementa que recebeu um pedido de uma farmacêutica de Saracuruna, 192 
e informa que passará o pedido dela ao Conselho. Finaliza relembrando que o CRF-193 
RJ estava há mais de nove anos sem participar do Conselho Estadual de Saúde, 194 
voltando agora como suplente. Considerando que no próximo ano haverá votação 195 
novamente, diz que essa vaga precisa ser mantida, almejando a vaga como membro 196 
efetivo. Nada mais havendo para tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da 197 
palavra, foi encerrada a reunião às 17h17min (dezessete horas e dezessete minutos). 198 
Do que, para constar, eu, Ricardo Lahora Soares, que secretariei a reunião, mandei 199 
digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por 200 
todos os participantes. Rio de Janeiro, vinte e nove de julho de dois mil e vinte. 201 
*************************************************************************************************** 202 

Tania Maria Lemos Mouço - Presidente - 203 

Silvania Maria Carlos França - Vice-Presidente -  204 

Carla Patricia de Morais e Coura - Tesoureira -                                                                                                                             205 

Ricardo Lahora Soares - Secretário Geral -  206 

Adriano Souza de Almeida - Afastamento temporário. 207 

Adriano Tancredo de Castro -  208 

Jairo Alves de Oliveira -  209 

José Liporage Teixeira - Não estava presente na reunião. 210 

José Roberto Lannes Abib -  211 

Maria Eline Matheus -  212 

Niára Sales Nazareno Machado -  213 

Ralph Santos Oliveira - 214 
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Renata Macedo dos Reis Januário - Não estava presente na reunião. 215 

Thiago Lopes das Dores -  216 

Wesley de Marce Rodrigues Barros - Não estava presente na reunião. 217 


