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Ata da 449ª reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de 
Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia trinta de março de dois mil e onze. 
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Às 16:30 h (dezesseis horas e trinta minutos) do dia trinta de março de dois mil e onze, 
na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, na 
Rua Afonso Pena, 115, nesta cidade, com a presença dos Conselheiros Efetivos, Drs. 
Paulo Oracy da Rocha Azeredo, Presidente, Marcus Vinicius Romano Athila, Vice-
Presidente, Francisco Claudio de Souza Melo, Secretário-Geral, Ana Paula de Almeida 
Queiroz, Tesoureira, Aline Coppola Napp, Bruno Silva Freire, Celma Thomaz de 
Azeredo Silva, Denise Costa Ribeiro, José Roberto Lannes Abib, Julio Cesar Carneiro 
e Raquel Costa Dutra Nascimento, dos Conselheiros Suplentes Drs. Lia Maria Loiola 
Galuzzio e Rogerio Ribeiro Dias, cujas assinaturas encontram-se no Livro de Presença, 
reuniu-se o Plenário do CRF-RJ para realizar sua 449ª reunião plenária. Dr. Paulo 
Oracy da Rocha Azeredo, Presidente, justifica a ausência das Conselheiras, Dras. 
Elaine Lazzaroni Moraes e Tania Maria Lemos Mouço. Em seguida, faz a leitura das 
atas das reuniões de número 446 e 448, que são aprovadas conforme a seguir: 446, 
por unanimidade, com as correções sugeridas pela Conselheira Aline Napp, que reitera 
a justificativa por ter votado contra a exigência de contratação de no mínimo dois 
farmacêuticos para a emissão da Certidão de Regularidade Técnica, afirmando que a 
obrigatoriedade de farmacêutico para cobertura de todo horário de funcionamento do 
estabelecimento está prevista na Lei 5991/73. Então para ela seriam dois ou mais 
farmacêuticos, tantos quanto fossem necessários; que tomou conhecimento que no site 
de relacionamento Farmacêuticos do Rio consta a informação de que ela teria votado 
contra o emprego do farmacêutico; que infelizmente, mais uma vez tem seu nome 
elameado. Apresenta documento comprobatório do alegado, extraído do citado site e 
diz que o Secretário-Geral do CRF-RJ, com informação privilegiada, postou no site a 
seguinte afirmação “esperem que vocês vão ver quem votou contra”. Secretário-Geral: 
pergunta se fora colocado o nome dela. Conselheira Aline Napp: responde que só três 
Conselheiros votaram contra, ela inclusive; que gostaria que ficasse anexado à ata o 
documento no qual o Secretário-Geral incita as pessoas a prestarem bem atenção em 
quem irão votar este ano; 448, por unanimidade. Passando a pauta estabelecida, são 
abordados os seguintes assuntos: 1. Ordem do dia: 1.2 - Eleições - Web Voto - O 

Presidente comunica que em janeiro esteve na sede do Conselho Federal de Farmácia 
- CFF e na oportunidade foi levantada a possibilidade das eleições deste ano serem 
realizadas pela internet; que a empresa que desenvolveu o sistema fez demonstração 
do procedimento; que uma segunda empresa, esta responsável pela auditoria do 
processo, também estava presente. Prossegue informando que na Reunião Geral dos 
Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, realizada neste mês de março, o tema 
retornou a pauta, mas alguns Conselheiros Federais demonstraram preocupação, por 
ainda existirem municípios no interior da Região Norte do país, localidades sem acesso 
à Internet; que tem conhecimento de que os Conselhos Federais de Administração e 
Contabilidade já realizaram eleições pela Internet com sucesso; que o assunto foi 
encaminhado para discussão na reunião Plenária do CFF, mas não foi aprovado pelo 
Plenário; que o CRF-RJ se manifestou favorável à realização do pleito pela Internet, 
sendo seguido pelos Conselhos de São Paulo e Minas Gerais e que então, abriu-se a 
possibilidade de implementação do processo através de um projeto piloto. O custo para 
implementação do projeto importa em quinze mil reais por Regional, num total de vinte 
e sete existentes; para um único Regional, quarenta mil reais; que o Presidente do CFF  
decidiu realizar o processo através do projeto piloto, no qual já estão confirmadas as 
participações dos Conselhos de Goiás e Minas Gerais e perguntou se haveria interesse 
do Rio de Janeiro. O Presidente do CRF-RJ respondeu que sim, e que encaminharia 
ao Plenário para decisão; que solicitou ao Serviço Financeiro o custo para a realização 
da Assembleia Geral Eleitoral realizada em dois mil e nove, obtendo como informação 
o valor de sessenta e nove mil reais; que além de menor custo, a eleição pela Internet 
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tem como vantagem a velocidade na apuração e também segurança, esta garantida 
pela empresa de auditoria, baseada na experiência dos Conselhos já citados. 
Tesoureira: se manifesta favorável ao voto pela Internet, porém, que também esteve na 
reunião do CFF, houve discussão acerca de etapas que teriam que ser queimadas 
antes, sendo uma delas a utilização de urnas eletrônicas; que se preocupa com a 
disponibilidade de acesso à Internet em alguns municípios do interior, além do 
congestionamento de tráfego de dados no dia da votação. Presidente: informa que 
participou da simulação em janeiro e afirma que não há possibilidade de 
congestionamento, pois a empresa que desenvolveu o sistema garante que este 
permite uma grande quantidade de acessos simultâneos. Conselheiro Bruno Freire: 
pergunta se o voto seria exclusivamente pela Internet ou haveria possibilidade de voto 
presencial e ainda, se o pleito seria realizado em um único dia. Presidente: responde 
que somente pela Internet e num único dia, por medida de redução de custos. 
Conselheiro Bruno Freire: afirma que por ser um projeto piloto, está propenso a erros e 
que a colocação da proposta do Presidente do CFF para votação pelo Plenário, sem 
que haja norma editada para execução do procedimento, prejudica a análise; se 
declara a favor do uso de tecnologia, por ser tendência e por redução de custos, mas 
gostaria de conhecer as regras, as empresas que irão auditar e validar o processo, 
antes que seja promovida a votação pelo Plenário; que vê com restrição a adoção do 
projeto piloto para um evento oficial, sem que tenha havido testes preliminares. 
Tesoureira: que o valor de sessenta mil reais, foi o custo com a remessa do material 
para votação pelos Correios; que o voto pela urna eletrônica não demanda custos; que 
concorda com o Conselheiro Bruno Freire e teme que haja problemas com relação ao 
sistema. Conselheiro Rogerio Dias: manifesta temor em relação à confiabilidade do 
processo, pela facilidade de manipulação das informações. Presidente: informa que a 
discussão no CFF foi em relação ao acesso e que a validação do sistema já foi 
aprovada; que já houve eleições e que não há nada de novo e reitera a informação 
acerca de realização de eleições nessa modalidade nos Conselhos Federais de 
Administração e Contabilidade, havendo nestes grande quantidade de eleitores; que 
não imagina de maneira alguma o fracasso do evento, mas que deixa a discussão 
aberta ao Plenário. Conselheira Raquel Nascimento: concorda com o Conselheiro 
Bruno Freire e que o processo precisa ser mais fundamentado; que gostaria de saber 
quais empresas serão responsáveis pelo evento e que as informações devem ser 
trazidas ao Plenário no mais curto espaço de tempo. Presidente: concorda com os 
Conselheiros Bruno Freire e Raquel Nascimento e propõe solicitar ao CFF as 
informações necessárias, de forma a subsidiar a avaliação dos Conselheiros. 
Conselheiro José Abib: pergunta se as empresas já foram escolhidas pelo CFF, se este 
já validou e se o CRF-RJ irá acatar as empresas. Presidente: responde que o CFF 
realiza a licitação para escolha das empresas. Conselheiro Julio Carneiro: diz que o 
sistema informatizado é necessário, por ser um avanço; que nas últimas eleições ouviu 
diversas reclamações acerca da modalidade de votação e que o sistema deveria ser 
modificado para facilitar a votação; que a apuração foi desgastante e que o sistema 
proposto evitaria locomoção dos votantes e agilizaria a apuração; que acredita que haja 
dificuldade de acesso à Internet em alguns municípios, mas que atualmente é difícil um 
município que não tenha pelo menos um ponto de acesso à Internet; que é necessário 
que sejam fornecidas mais informações, mas que o ideal é que o sistema de votação 
atual seja modificado, por ultrapassado. Conselheiro José Abib: sugere a instalação de 
uma urna em cada município, para o caso de necessidade. Conselheira Aline Napp: se 
declara a favor da modernização; que sua preocupação é sobre a validação, pois o 
sistema vigente no país é o de votação em urnas eletrônicas e que o Presidente do 
CRF-RJ que utilizou as urnas eletrônicas pela primeira vez teve essa preocupação, 
mas que o processo foi validado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - 
TRE-RJ; que o mais recente Boletim Eletrônico do CRF-RJ está informando que o voto 
pela Internet não foi aprovado pelo Plenário do CFF, também noticiado no site deste. 
Reitera concordância com a votação pela Internet, mas com respaldo. Presidente: 
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sugere que o tema retorne posteriormente e que solicitará ao CFF que oficialize o 
convite para participação do CRF-RJ no Projeto Piloto, bem como que sejam 
informados os detalhes sobre a empresa e o processo. Vice-Presidente: alerta que a 
última eleição foi realizada com cédulas de papel pela morosidade do CFF no contato 
com o TRE-RJ, então, gostaria que desta vez, os contatos fossem feitos com 
antecedência, para evitar o desgaste ocorrido; que é favor da votação via internet, mas 
que para resguardo, deveria haver uma previsão de votação por urnas eletrônicas. 1.3 - 
Prêmio Jaldo de Souza Santos - Tema e Valores da Premiação - O Presidente 

informa que a Diretoria alterou o regulamento, passando a prever tema único para o 
Prêmio. Solicita aos Conselheiros que decidam sobre o tema para o Prêmio e o valor 
da premiação, que seria de três mil reais para farmacêuticos e dois mil reais para 
estudantes de farmácia. Informa que na reunião no CFF constava da pauta tema 
relativo a evolução da área de Análises Clínicas e que fora solicitado que os Regionais 
promovessem a área de Análises Clínicas em seus estados. Propõe que o tema do 
Prêmio seja Análises Clínicas com suas especialidades. Prossegue dizendo que 
participou de evento no qual se encontrava o Presidente da Sociedade Brasileira de 
Análises Clínicas - SBAC, Dr. Irineu Keiserman Grinberg, e citou a possibilidade de 
sugerir que o tema do Prêmio fosse Análises Clínicas; que o Presidente da SBAC 
considerou a idéia pertinente e oficializou a solicitação para que o Plenário do CRF-RJ 
acatasse a sugestão do Presidente; que solicitou a Conselheira Tania Mouço que 
tratasse do tema, recebendo como resposta que o assunto Análises Clínicas é de suma 
importância e que é de tanto interesse que está sendo tema do CRF Itinerante este 
ano, por solicitação dos farmacêuticos. Conselheiro José Abib: afirma ser esta a 
primeira vez que vê o CRF-RJ pensando no Bioquímico, mas que acha que limitar o 
Prêmio à área de Análises Clínicas neste momento não é pertinente e propõe a 
inclusão do tema Medicamentos. Tesoureira: manifesta receio quanto a possibilidade 
de haver uma quantidade reduzida de trabalhos, caso seja aprovado Análises Clínicas 
como tema único, pois no ano passado não foram apresentados trabalhos para a área; 
que concorda com a valorização da área, mas tem dúvida sobre quanto ser esta a 
forma correta de valorizar o profissional. Presidente: informa que o Presidente da 
SBAC se comprometeu a divulgar o Prêmio; acata a sugestão do Conselheiro José 
Abib e solicita manifestação do Plenário. O Plenário aprova por unanimidade. 1.4 - 
Deliberação 803/11 - Ementa: Aprovação de Processos de Inscrição. Aprovada por 
unanimidade pelo Plenário. 1.5 - Deliberação 804/11 - Ementa: Cancelamento de 
processos de inscrição. Aprovada por unanimidade pelo Plenário. 1.6 - Contratação de 
Funcionário para a Seccional de Campos - O Presidente comunica que a funcionária 

lotada na Seccional da Região Norte Noroeste Fluminense entrará em licença-
maternidade e que pretende colocar um funcionário para trabalhar pelo período que 
durar o afastamento, e não em regime de plantão. Conselheira Celma Azeredo: solicita 
saber como será o processo de seleção. Presidente: informa que solicitou ao 
Coordenador da Seccional a indicação do substituto. Conselheira Celma Azeredo: 
sugere, em nome da transparência, que haja divulgação da vaga e posterior processo 
de seleção, não indicação. O Plenário aprova por unanimidade a sugestão da 
Conselheira Celma Azeredo. 1.7 - Contratação de Funcionário para Licitação - O 
Presidente apresenta o relatório de licitações previstas para dois mil e onze, fornecido 
pelo Serviço de Administração. Relata que reuniu-se com os Chefes de Serviço para 
falar sobre o vencimento dos contratos de diversos funcionários, em junho próximo, e 
como serão processadas as substituições; que os Chefes de Serviço informarão se os 
estagiários lotados em seus setores têm condições para serem contratados; que já se 
reuniu com uma empresa que presta serviços de colocação de profissionais no 
mercado e fará a seleção prévia do pessoal. O Plenário, por unanimidade, aprova a 
contratação de um funcionário para trabalhar com processos de licitação. 1.8 - 
Proposta de Deliberação SNGPC - O Presidente apresenta a proposta e solicita que 
os Conselheiros analisem e apresentem propostas na próxima reunião. 1.9 - 
Processos com Parecer do Relator Designado - Relator(a): Aline Coppola Napp - 
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F-54/11 - Drogas Ravi Ltda - A Relatora vota pelo indeferimento da defesa. Aprovado 

por unanimidade pelo Plenário. No processo a seguir, decide o Plenário, por 
unanimidade de votos, proferir idêntico julgado: F-73/11 - Drog Alcantara Ltda. 
Relator(a): Ana Paula de Almeida Queiroz - F-1856/10 - Rio Terumed Com de Mat 
Cirurg Ltda - A Relatora vota pelo arquivamento do processo. Aprovado por 
unanimidade pelo Plenário. F-1475/10 - Joelson Gomes - A Relatora vota pelo 
indeferimento da defesa. Aprovado por unanimidade pelo Plenário. Relator(a): Bruno 
Silva Freire - F-692/10 - Drogarias Pacheco S/A - O Relator vota pelo arquivamento 
do processo. Aprovado por unanimidade pelo Plenário. F-2400/10 - Gelson W Peixoto 
Lab Anal Medica - Baixado em diligência nos termos do voto do Relator. Relator(a): 
Celma Thomaz de Azeredo Silva - F-82/11 - Farm NS das Gracas Ltda - A Relatora 

vota pelo indeferimento da defesa. Aprovado por unanimidade pelo Plenário. No 
processo a seguir, decide o Plenário, por unanimidade de votos, proferir idêntico 
julgado: F-78/11 - Delilah Drog Ltda. Relator(a): Denise Costa Ribeiro - F-90/11 - 
Drog Cefas Ltda - A Relatora vota pelo indeferimento da defesa. Aprovado por 

unanimidade pelo Plenário. No processo a seguir, decide o Plenário, por unanimidade 
de votos, proferir idêntico julgado: F-75/11 - Gradim Farma Ltda. Relator(a): Francisco 
Claudio de Souza Melo - F-84/11 - Drog Help de Teresopolis Ltda - O Relator vota 

pelo indeferimento da defesa. Aprovado por unanimidade pelo Plenário. No processo a 
seguir, decide o Plenário, por unanimidade de votos, proferir idêntico julgado: F-69/11 - 
Drog Ocean Farma de Icarai Ltda. Relator(a): José Roberto Lannes Abib - F-
1790/10 - Drog Maura Ltda - O Relator vota pelo indeferimento da defesa. Aprovado 
por unanimidade pelo Plenário. F-2900/10 - Drog Virgem de Marica Ltda - O Relator 

vota pelo arquivamento do processo. Aprovado por unanimidade pelo Plenário. 
Relator(a): Julio Cesar Carneiro - F-83/11 - Drog Nossa Teresopolis Ltda - O 

Relator vota pelo indeferimento da defesa. Aprovado por unanimidade pelo Plenário. 
No processo a seguir, decide o Plenário, por unanimidade de votos, proferir idêntico 
julgado: F-56/11 - Farm Madrid de Austin Ltda. Relator(a): Marcus Vinicius Romano 
Athila - Apresentados pela Conselheira Aline Napp. F-182/11 - Alex Bianque Drogs 
Ltda ME - O Relator vota pelo arquivamento do processo. Aprovado por unanimidade 
pelo Plenário. F-197/11 - Farm Maua de S Goncalo Ltda - O Relator vota pelo 
indeferimento da defesa. Aprovado por unanimidade pelo Plenário. Relator(a): Raquel 
Costa Dutra Nascimento - F-59/11 - Farm Amigos do Povo - A Relatora vota pelo 

indeferimento da defesa. Aprovado por unanimidade pelo Plenário. No processo a 
seguir, decide o Plenário, por unanimidade de votos, proferir idêntico julgado: F-79/11 - 
Farm Torres Ltda. Relator(a): Lia Maria Loiola Galuzzio - F-19/11 - Angra Lab Lab A 
CL A Dos Reis - Baixado em diligência nos termos do voto da Relatora. F-22/11 - 
Farm e Perf L P Silvestre LTD - A Relatora vota pelo indeferimento da defesa. 
Aprovado por unanimidade pelo Plenário. Relator(a): Rogerio Ribeiro Dias - 
Apresentados pela Conselheira Aline Napp. F-2478/10 - Farprom Drog Ltda ME - O 

Relator vota pelo arquivamento do processo. Aprovado por unanimidade pelo Plenário. 
F-2557/10 - G M R Farm Manipulacao Ltda - O Relator vota pelo indeferimento da 
defesa. Aprovado por unanimidade pelo Plenário. 1.10 - Processos para distribuição 
ao Relator Designado - Relator(a): Aline Coppola Napp - F-86/11 - Iara Olimpo 
Fonseca Farm e Perf ME; F-92/11 - Farm Aquario Ltda; F-35/11 - Drogaria e 
Perfumaria Club 34; F-70/11 - Drog do Futuro Ltda. Relator(a): Bruno Silva Freire - F-

223/11 - Drog Kwil Ltda; F-229/11 - Drog Amorim 2008 Ltda ME; F-186/11 - Drog 
Rapida Visconde Ltda. Relator(a): Celma Thomaz de Azeredo Silva - F-173/11 - Drog 

Leon de Realengo Ltda; F-32/11 - E Sardinha Drogaria ME; F-111/11 - Natiramos Drog 
Ltda; F-110/11 - G L de Souza Rangel Cruz. Relator(a): Denise Costa Ribeiro - F-

120/11 - Drog Austin Ltda; F-53/11 - Diabetique Com Prod Med Diab; F-139/11 - Drog 
Boa Vida Ltda ME; F-136/11 - Farmalux Ltda. Relator(a): José Roberto Lannes Abib 

- F-219/11 - Farm Paty Ltda ME; F-185/11 - Drogasol Drogaria Ltda; F-215/11 - City 
Realengo Drogaria Ltda. Relator(a): Julio Cesar Carneiro - F-134/11 - Fafarma Com 
de Medic Ltda ME; F-77/11 - Tatifarma Ltda; F-112/11 - Drog D Pedro de Teresópolis 
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Ltda; F-104/11 - OFS RJ Ltda. Relator(a): Raquel Costa Dutra Nascimento - F-

202/11 - Tatifarma Ltda; F-195/11 - Drog Joia do Riachuelo Ltda; F-199/11 - Farm 
Rapida Ltda; F-184/11 - Soc  Farmac Ramos (Tijuca) Ltda. Relator(a): Lia Maria 
Loiola Galuzzio - F-105/11 - Marlene da Fonseca ME; F-225/11 - Farm Ita Coml 
Primavera Ltda; F-270/11 - Drog Brasil de marica Ltda. Relator(a): Rogerio Ribeiro 
Dias - F-231/11 - Farm Sirqueira Ltda; F-158/11 - Fignelli Com Imp e Exp Ltda; F-
209/11 - Drogaria Farmalux de Sta Rosa Ltda. 2 - Informações da Diretoria: 
Tesoureira: informa que na Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de 
Farmácia assistiu a palestra de Ministro do Tribunal de Contas da União - TCU, que 
informou que o TCU passou a adotar uma fiscalização direcionada para a orientação, 
preventiva e pró-ativa; sugere que os membros da Comissão de Tomada de Contas 
tomem conhecimento da palestra. 3 - Palavra Livre: Conselheiro Bruno Freire: exalta o 

sucesso do CRF Itinerante de Petrópolis, agradece aos organizadores e informa que o 
número de participantes superou as expectativas, triplicando. Prossegue comunicando 
que no primeiro CRF Itinerante realizado em Petrópolis ficou acordado que o CRF-RJ 
daria apoio financeiro para a criação da Associação de Farmacêuticos de Petrópolis, o 
que feito, mas como a Associação não foi criada, devolve a quantia recebida, cento e 
cinqüenta reais, ao Presidente do CRF-RJ. Conselheira Celma Azeredo: solicita 
informação sobre a continuidade das Palestras de Orientação Farmacêutica. Comunica 
que vários farmacêuticos estão mantendo suas ausências, agora com apresentação de 
atestados médicos. Presidente: informa que no dia sete de abril haverá Palestra de 
Orientação Farmacêutica. Conselheira Celma Azeredo: sugere que os Conselheiros 
sejam convidados para as Palestras. Presidente: convida a Conselheira Celma 
Azeredo para a próxima Palestra. Conselheira Raquel Nascimento: reitera a solicitação 
que fez na reunião passada, o gráfico efetivo das empresas autuadas, das que tiveram 
multas pagas e das que couberam recurso. Conselheira Lia Galuzzio: agradece ao 
Presidente por ter atendido a convite para participara de reunião com proprietários de 
farmácias e informa que gostaria de estabelecer uma nova fase. Diz que todos que 
compareceram à reunião saíram de lá satisfeitos com as explicações do Presidente e 
que já houve outra reunião. Dirige-se ao Secretário-Geral dizendo que os empresários 
também querem se reunir com ele para tratar sobre a questão da proporcionalidade, 
pois como o CRF-RJ deliberou sobre a necessidade de contratação de dois 
farmacêuticos, um deles trabalhará por oito horas e o outro ficará menos, pois 
farmácias não funcionam por dezesseis horas e não tem como pagar o mesmo salário 
por cargas horárias diferentes. Afirma que gostaria que o Secretário-Geral não 
fechasse as portas. Secretário-Geral: afirma que as portas não estão fechadas e que 
embora ele não possa comparecer à reunião na data marcada, dois Diretores do 
Sinfaerj foram designados para representá-lo. Conselheiro Julio Carneiro: agradece o 
envio das atas de reunião de Diretoria e solicita que numa próxima oportunidade sejam 
encaminhadas no formato PDF, pois encontrou dificuldade para imprimir. Presidente: 
manifesta satisfação por estar atendendo às solicitações dos Conselheiros. Considera 
importante a manifestação do Conselheiro, por vir ao encontro ao seu pensamento, 
pois muitas vezes o pensamento declarado dá margem a interpretações e gostaria de 
que seu conceito permanecesse o mesmo de quando assumiu o mandato; que existem 
solicitações pendentes, mas que vai se esforçar para cumpri-las. Nada mais havendo 
para tratar e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, foi encerrada a reunião às 
19:50h (dezenove horas e cinquenta minutos). Do que, para constar, eu, Francisco 
Claudio de Souza Melo, Secretário-Geral, que secretariei a reunião, mandei digitar a 
presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Sr. 
Presidente. Rio de Janeiro, trinta de março de dois mil e onze.***************************** 
*************************************************************************************************** 
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