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Ata da 455ª reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de 
Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia oito de junho de dois mil e onze. 
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Às 16:30 h (dezesseis horas e trinta minutos) do dia oito de junho 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, Denise Costa Ribeiro, 
Julio Cesar Carneiro, Raquel Costa Dutra Nascimento e Tania Maria Lemos Mouço, da 
Conselheira Suplente, Dra. Lia Maria Loiola Galuzzio e dos farmacêuticos Marcos 
Antonio dos Santos Alves, Chefe do Serviço de Fiscalização, Bruno Perse da Silva 
Maia e Antonio Carlos Nogueira da Rocha, cujas assinaturas encontram-se no Livro de 
Presença, reuniu-se o Plenário do CRF-RJ para realizar sua 455ª reunião plenária. Dr. 
Paulo Oracy da Rocha Azeredo, Presidente, justifica a ausência dos Conselheiros, 
Dras. Celma Thomaz de Azeredo Silva, José Roberto Lannes Abib e Elaine Lazzaroni 
Moraes. A Conselheira Tania Mouço se reporta à ata da reunião da anterior, na qual 
ficara subentendido que a reunião havia sido marcada “para nada”, pois a Comissão de 
Tomada de Contas já havia aprovado as contas do trimestre, mas que na realidade o 
cronograma de reuniões prevê a reunião para avaliação das contas. Prossegue 
dizendo que existe um parecer padrão elaborado pelo Serviço Financeiro, o qual é 
assinado pela Comissão, caso aprovadas as contas. Caso haja necessidade de inserir 
recomendações, o parecer é alterado; que realmente o parecer já estava pronto, mas a 
Comissão só teve acesso aos documentos do mês de março na semana anterior à da 
reunião, quando a análise foi concluída pela Comissão e que somente agora ela tinha 
assinado o parecer e gostaria de deixar claro que a reunião era necessária e quando 
houver necessidade de aprovação das contas pelo Plenário, haverá reunião extra, 
conforme previsto no calendário anual de reuniões; que ficou surpresa com relação ao 
ocorrido e que realmente discorda de algumas recomendações que foram colocadas no 
relatório lido pela Conselheira Denise Ribeiro, tendo remetido e-mail às Conselheiras 
Celma Azeredo e Denise Ribeiro a respeito, citando como exemplo o alerta com relaç a 
incidência de juros por pagamentos de encargos sociais em atraso, que não ocorreu no 
período avaliado pela Comissão, mas que como era a primeira oportunidade que 
tomavam conhecimento de um relatório de auditoria do Conselho Federal de Farmácia,  
foi consenso entre os membros da Comissão que fossem inseridas as recomendações 
no relatório; que concorda com a Tesoureira quando esta diz que a Comissão deveria 
ter avaliado toda a documentação com relação aos pagamentos de juros acima citado, 
que não existiram, reiterando que já tinha falado a respeito com os demais membros da 
Comissão de Tomada de Contas. Informa que solicitou ao Serviço Financeiro que tão 
logo o CFF responda às justificativas ao relatório de auditoria, feitas pelo CRF-RJ, seja 
dado conhecimento à Comissão de Tomada de Contas, pois existem itens os quais 
sempre foi contra, relativos à Verba de Representação e que o CFF deixa claro no 
relatório, quando afirma que gastos com combustível, alimentação e indumentária 
devem ser realizados quando o Diretor estiver representando o CRF-RJ, e que isso a 
Comissão de Tomada de Contas não tem observado, mas que a partir deste trimestre, 
a apreciação de gastos com Verba de Representação seguirá rigorosamente as 
recomendações do Conselho Federal de Farmácia. Colocada em votação é a ata da 
reunião anterior aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Passando a pauta 
estabelecida, são abordados os seguintes assuntos: 1. Ordem do dia: 1.1 - 
Deliberação 834/11 - Ementa: Referenda a deliberação 833/11. Aplicação de Multas 
Ad Referendum do Plenário. Aprovada por unanimidade pelo Plenário. 1.2 - 
Deliberação 835/11 - Ementa: Aprovação de Processos de Inscrição. Aprovada por 
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unanimidade pelo Plenário. 1.3 - Deliberação 832/11 - Ementa: Cancelamento de 
processos de inscrição. Aprovada por unanimidade pelo Plenário. 1.4 - Processos 
com Parecer do Relator Designado - Relator(a): Tânia Maria Lemos Mouço - F-
337/11 - Drog Central de Tres Rios Ltda - A Relatora vota pelo indeferimento da 

defesa. Aprovado por unanimidade pelo Plenário. Nos processos a seguir, decide o 
Plenário, por unanimidade de votos, proferir idêntico julgado: F-397/11 - Farm e Perf 
Master Farma Ltda F-474/11 - Drog Popular de Papucaia Ltda. F-391/11 - Yasmogil 
Farmácia Ltda - A Relatora vota pelo arquivamento do processo. Aprovado por 
unanimidade pelo Plenário. Aline Coppola Napp - F-89/11 - Farm Valporto Ltda - 
Baixado em diligência nos termos do voto da Relatora. Relator(a): Bruno Silva Freire 
- F-445/11 - Farmacia Emmanuel Monteiro Ltda ME - O Relator vota pelo 
arquivamento do processo. Aprovado por unanimidade pelo Plenário. Relator(a): 
Celma Thomaz de Azeredo Silva - F-542/11 - G Ermida Farmacia ME - Não julgado 
em face da ausência da Relatora. Relator(a): Denise Costa Ribeiro - F-504/11 - 
Drogaria Futura de Eden Ltda - A Relatora vota pelo indeferimento da defesa. 
Aprovado por unanimidade pelo Plenário. Relator(a): José Roberto Lannes Abbib - 
F-421/11 - Vimatecnica MI Com e Serv Ltda ME - Não julgado em face da ausência 
do Relator. Relator(a): Julio Cesar Carneiro - F-441/11 - Drogaria MSP Ltda - O 

Relator vota pelo arquivamento do processo. Aprovado por unanimidade pelo Plenário. 
No processo a seguir, decide o Plenário, por unanimidade de votos, proferir idêntico 
julgado: F-112/11 - Drog Dom Pedro de Teresopolis Ltda. Relator(a): Raquel Costa 
Dutra Nascimento - F-401/11 - Drog Capoeiras Ltda - A Relatora vota pelo 
indeferimento da defesa. Aprovado por unanimidade pelo Plenário. Relator(a): Lia 
Maria Loiola Galuzzio - F-105/11 - Marlene da Fonseca ME (retorno de diligência) - 

A Relatora vota pelo indeferimento da defesa. Aprovado por unanimidade pelo 
Plenário. F-270/11 - Drogaria Brasil de Marica Ltda (retorno de diligência) - A 
Relatora vota pelo arquivamento do processo. Aprovado por unanimidade pelo 
Plenário. 1.5 - Processos para distribuição ao relator designado: Relator(a): Aline 
Coppola Napp - F-89/11 - Farm Valporto Ltda (retorno de diligência); F-523/11 - 
Nalean C Consultoria em  Equipamento Hospitalar Ltda; F-533/11 - Drogaria Atracao 
de Guadalupe Ltda. Relator(a): Celma Thomaz de Azeredo Silva - F-497/11 - Drog 

Kwil Ltda; F-522/11 - Vimatecnica Mi Comercio e  Servicos Ltda; F-542/11 - G Ermida 
Farmacia ME. Relator(a): José Roberto Lannes Abbib - F-421/11 - Vimatecnica MI 

Com e Serv Ltda ME; F-508/11 - T C Pereira de Mendonca; F-567/10-Drog Chic Farma 
Rio Ltda. Relator(a): Julio Cesar Carneiro - F-595/10-Drogs Atual da Costa Verde 
Ltda; F-527/11 - Ceperj Cent Prematuros Est do Rio de janeiro. Relator(a): Raquel 
Costa Dutra Nascimento - F-637/10-E C Faria Rangel e Drog Ltda; F-220/11 - Farm 

Rare Farma Ltda ME (retorno de diligência); F-544/11 - Drogaex Drogaria e Perfumaria 
Ltda. Relator(a): Lia Maria Loiola Galuzzio - F-3505/09 - Gomes & Oliveira Farmácia 
Ltda (retorno de diligência); F-3714/09 - Drog Nova Marcelli Ltda (retorno de diligência). 
2 - Informações da Diretoria: 2.1 - Presidente: 2.1.1: informa que o Regulamento das 

Reuniões Plenárias deverá ser atualizado periodicamente e propõe aos Conselheiros 
alterá-lo no item relativo à pontualidade de Conselheiros e convidados. 2.1.2: informa 
que juntamente com o Secretário-Geral, esteve no município de Volta Redonda 
representando o CRF-RJ em evento realizado pelo Hospital Unimed de Volta Redonda, 
que contou com um número expressivo de farmacêuticos; que o Diretor Médico do 
Hospital apóia os farmacêuticos da região e que sentiu promissora a atuação dos 
farmacêuticos da Região Sul Fluminense. Secretário-Geral: parabeniza a Unimed pela 
iniciativa. Informa que a Unimed está valorizando o farmacêutico e a profissão 
farmacêutica e também os usuários, tendo em vista que reconhecem a necessidade da 
presença do farmacêutico, o que beneficia tanto a entidade quanto seus usuários. 
Conselheira Tania Mouço: informa que a Unimed já realizou evento semelhante no 
município de Petrópolis, que contou com sua participação e da Tesoureira e que 
mesmo durante o processo de acreditação do Hospital já possuíam farmacêuticos 
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contratados. 2.1.3: informa que na próxima reunião será apreciada a proposta de 
Deliberação que aprova o Código de Ética dos Técnicos de Laboratório. Comunica que 
o CRF-RJ possui cerca de três mil Técnicos inscritos, cerca de vinte e cinco por cento 
do total de farmacêuticos e que, no entanto, o CRF-RJ não elaborou nenhum projeto 
para normatizar a atuação dos profissionais. 2.1.4: informa que compareceu à 
Universidade Estadual da Zona Oeste, a qual possui cursos de farmácia e produção de 
fármacos, e proferiu palestra de Ciências Farmacêuticas, que foi assistida pelos alunos 
dos dois cursos e esses tecnólogos argüiram quanto à inscrição da categoria no CRF-
RJ, pois atualmente são inscritos no Conselho Regional de Química, mas gostariam de 
se vincular ao CRF-RJ. Prossegue dizendo que o CRF-RJ precisa avançar na questão.  
2.2 - Tesoureira: 2.2.1: apresenta o cronograma de licitações, tendo em vista ter 
constado das recomendações da Comissão de Tomada de Contas e também 
objetivando prestar contas aos Conselheiros. Informa que algumas licitações estão 
pendentes e que a maioria será concluída no segundo semestre deste ano. Questiona 
a licitação para organização do Congresso Riopharma ter sido realizada antes da 
referente a comemoração do Jubileu de Ouro do CRF-RJ, sendo esta prevista para 
julho e aquela em setembro. Presidente: responde que o motivo é a grandiosidade do 
evento Congresso, por isso a priorização. Informa que a licitação para contratação de 
empresa para elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários está prevista para 
agosto; leilão de veículos, cuja conclusão considera de premência, pois o CRF-RJ 
desembolsa valor referente ao aluguel da garagem e deixa de receber o valor da 
venda. Comunica que como medida de economia o CRF-RJ editou norma para que os 
fiscais fiquem responsáveis pela guarda dos veículos de trabalho. Tesoureira: informa 
que o leilão está previsto para a segunda quinzena de julho. Prossegue falando das 
demais licitações e informa a implantação de controle de consumo, que inexistia, o que 
considera absurdo e que proporcionou a ocorrência policial no início do ano; que o 
CRF-RJ contratou uma funcionária para dedicação exclusiva às licitações, então, que 
as licitações devem ser concluídas no mais breve espaço de tempo, tendo em vista 
recomendações da auditoria do CFF e da Comissão de Tomada de Contas do CRF-RJ. 
Presidente: ratifica que a Diretoria deseja que todos os atos realizados referentes a 
despesas sejam plenos de legalidade; que a Diretoria assistiu palestra proferida por um 
dos ministros do Tribunal de Contas da União sobre o assunto, o qual ressaltou que a 
responsabilidade recai sobre o Presidente e é imprescritível. Tesoureira: pergunta ao 
Secretário-Geral se as licitações estão divulgadas no site do CRF-RJ e caso não 
estejam, solicita imediata divulgação. Secretário-Geral: responde que as licitações 
estão no site. Conselheira Raquel Nascimento: pergunta à Tesoureira se a data da 
comemoração do Jubileu de Ouro do CRF-RJ será em julho. Tesoureira: responde que 
sim, mas que a licitação para contratação do local do evento ainda não foi realizada. 
Conselheira Raquel Nascimento: manifesta apreensão pela proximidade do evento. 
Secretário-Geral: informa que o CRF-RJ está realizando uma grande quantidade de 
licitações, como nunca antes foi feito e que houve uma subdivisão da Administração, 
pois quando a gestão assumiu era uma única administração, e que foi criado um setor 
de licitações, para o qual está prevista a contratação de mais dois funcionários, o que 
depende de aquisição de equipamentos de informática e acredita que desta forma 
empreenderá maior agilidade à parte de licitações. Afirma que não existem licitações 
pendentes. Tesoureira: responde que a licitação para contratação de empresa para 
aquisição de passagens aéreas está pendente desde o início da gestão. 3 - Palavra 
Livre: Conselheira Raquel Nascimento: agradece ao Chefe do Serviço de Fiscalização 

pela elaboração do relatório solicitado e pede desculpas por não ter conseguido 
acesso, por problemas técnicos e informa que na próxima reunião trará colaboração 
para a confecção do mesmo. Conselheira Tania Mouço: reitera convocação aos 
Conselheiros para que participem do Congresso Riopharma. Informa que a 
programação está praticamente concluída. Convida os Conselheiros para participarem 
das coordenações das mesas redondas. Para tanto, vai encaminhar as grades para 
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que os Conselheiros se programem; que todos os coordenadores de Câmaras 
Técnicas estarão coordenando mesas redondas. Prossegue fazendo denúncia contra 
uma rede de farmácias por funcionarem no horário de oito às vinte e três horas, de 
segunda à sexta-feira e de nove às vinte e duas horas aos sábados, sem que durante 
as várias visitas que fez aos estabelecimentos, tenha constatado a presença de 
farmacêutico. Solicita que seja realizada sindicância em todos os estabelecimentos da 
rede. Informa que através de um site de relacionamento tem acompanhado as pessoas 
reclamarem do CRF-RJ, por conceder Certidão de Regularidade Técnica para 
estabelecimentos irregulares, inclusive denúncias sérias com relação às Distribuidoras; 
que está prevista a realização de uma mesa redonda no Congresso com a participação 
da Câmara Técnica de Distribuição e Transporte, de dois membros da Associação 
Nacional de Farmacêuticos Atuantes em Logística - Anfarlog, os quais esperam contar 
com a participação da Fiscalização do CRF-RJ e da Vigilância Sanitária, para que seja 
feita uma varredura nas Distribuidoras, pois considera que a situação está muito crítica. 
Presidente: informa que está em seu poder, para análise e manifestação, o programa 
para inspeção em distribuidoras, elaborada pelo Serviço de Fiscalização. Conselheira 
Aline Napp: lembra que na reunião passada foi solicitado o plano de inspeção às 
Distribuidoras e que acha que o fórum adequado para discussão do assunto é o 
Plenário do CRF-RJ e não um site de relacionamento. Solicita desligamento da 
Comissão Editorial e retificação da Comissão de Tomada de Contas no site do CRF-
RJ, da qual pediu desligamento há algum tempo. Justifica que a decisão foi tomada em 
função de uma série de acontecimentos, como mensagens agressivas e deboches, que 
a desmotivaram a prosseguir colaborando com a Comissão Editorial. Tesoureira: 
solicita ao Chefe do Serviço de Fiscalização que sejam inseridas no relatório solicitado 
na reunião anterior as informações requeridas pelos Conselheiros através de 
mensagens eletrônicas. Chefe do Serviço de Fiscalização: responde que desconhece 
como extrair algumas informações do Siscon e que algumas decisões do Plenário 
precisam de complementação junto ao sistema. Tesoureira: solicita que a tarefa seja 
executada e que seja apresentada na próxima reunião. Presidente: solicita à Secretária 
que as informações sejam prestadas imediatamente. Tesoureira: concorda com a 
Conselheira Aline Napp, pois também tem tido problemas com relação à Revista 
Riopharma. Se declara bastante cansada com os desentendimentos e solicita 
desligamento da Comissão Editorial. Conselheira Denise Ribeiro: comunica que tem 
recebido mensagens eletrônicas acerca de um Projeto de Lei da Câmara Municipal de 
Angra dos Reis. As mensagens solicitam um parecer do CRF-RJ acerca do PL, 
alegando que caso o parecer não seja emitido, o PL não tramitará na Câmara. 
Presidente: informa que o projeto trata da assistência farmacêutica naquele município,  
foi protocolado pelo Vereador Manoel Parente e que se faz necessário o apoio do CRF-
RJ ao PL, mas que o parecer já está sendo elaborado. Vice-Presidente: manifesta 
concordância com as palavras da Conselheira Aline Napp e da Tesoureira e solicita 
seu imediato desligamento da Comissão Editorial. Conselheiro Julio Carneiro: 
manifesta preocupação por ter tomado conhecimento que as distribuidoras estão 
vendendo medicamentos mediante a apresentação da Certidão de Regularidade 
Técnica do exercício de dois mil e dez; que irá apurar a veracidade da informação e 
trará a resposta na próxima reunião. Prossegue dizendo que também tomou 
conhecimento de que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro 
proibiu qualquer tipo de relacionamento entre médicos e a indústria farmacêutica, 
excetuando-se o recebimento de amostras; que recebeu uma receita médica na qual 
observou a propaganda de uma farmácia de manipulação da Baixada Fluminense no 
topo da receita. Solicita que a Fiscalização averigúe. Prossegue reiterando 
agradecimento à Diretoria pelo envio das atas de reunião. Presidente: informa aos 
Conselheiros que quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa publicou 
a RDC 44/2009 e estabeleceu que deve haver um ambiente adequado para o 
atendimento farmacêutico, elaborou um ofício e encaminhou ao Presidente do CFF 
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para que este empreendesse gestões junto à Anvisa para que quando da vistoria para 
licenciamento inicial das farmácias e drogarias, que as Vigilâncias Sanitárias Estadual 
e Municipal exijam que a planta esteja de acordo com a norma; que a Conselheira 
Federal Maria Cristina Rodrigues apresentará o documento na próxima reunião 
Plenária do CFF. Chefe do Serviço de Fiscalização: que após a apreciação do roteiro 
de inspeção às distribuidoras pelo Presidente, a Fiscalização elaborará a programação 
para as inspeções e em seguida virão as Transportadoras; que não tem conhecimento 
de nenhuma das irregularidades relatadas pelo Conselheiro Julio Carneiro; que quanto 
às sindicâncias solicitadas pelos Conselheiros, implementou nova rotina, na qual são 
os fiscais que realizam atividades internas que saem para fazê-las, de forma a não 
interferir na programação dos demais fiscais. Nada mais havendo para tratar e ninguém 
mais desejando fazer uso da palavra, foi encerrada a reunião às 18:24h (dezoito horas 
e vinte e quatro 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, oito 
de junho de dois mil e onze.******************************************************************** 
**************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 

 FRANCISCO CLAUDIO DE SOUZA MELO PAULO ORACY DA ROCHA AZEREDO  

 Secretário-Geral Presidente 

 


