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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 01/2011 DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO-CRF/MA REALIZADA NO DIA VINTE E
OITO DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE.
Às 19h00 (dezenove) horas do dia vinte e oito de janeiro de dois mil e onze, na sede do Conselho
Regional de Farmácia do Estado do Maranhão, situado na Rua dos Faveiros Quadra-B, nº 07 São
Francisco, nesta cidade, a diretoria e os conselheiros do CRF/MA estiveram reunidos para a 1ª
reunião plenária ordinária do CRF-MA de 2011. Dando início à reunião plenária, o Senhor
Presidente deu boas vindas aos conselheiros presentes, assessores, os colegas Farmacêuticos
Kécia Tatiene e Assan Kaide Martins e colaboradores. Em seguida passou a palavra ao
Secretário Geral Paulo Jessé Silva Gonçalves, para que fizesse a verificação do quorum,
estando presente os seguintes conselheiros: Efetivos: Ronaldo Ferreira Pereira Filho, Ronaldo
Tomaz de Aquino, Paulo Jessé Silva Gonçalves, Maria José Luna dos Santos da Silva, Sandra
Maria Jansen Cutrim, Wellington Santana da Silva, Marcelo de Carvalho Gonçalves e Cesar
Roberto Melo Saraiva. Conselheiros Suplentes presentes: Edson Abreu Belfort e Luiz Mário da
Silva Silveira. Conselheira Federal Efetiva presente: Mary Jane Limeira de Oliveira.
Conselheiros Efetivos Ausentes: Michael dos Santos. Dando continuidade o Sr. Presidente
passou às comunicações da diretoria. A Conselheira Maria José Luna fez agradecimentos à
Conselheira Federal Mary Jane pela indicação do seu nome para receber a comenda do mérito
farmacêutico no Dia do Farmacêutico em Brasília, e que isso antes de vaidade, lhe trazia mais
responsabilidades. Agradeceu ao plenário pelo apoio, dizendo que estava disposta para o
trabalho e empenho nessa ajuda ao Conselho e na classe farmacêutica. Comunicou a realização
da ação social na Cidade de Fortaleza dos Nogueiras, onde foram colhidas setenta e seis
citologias. O Conselheiro Paulo Jessé reiterou as palavras da conselheira Maria José Luna,
dizendo da sua satisfação em participar das comemorações do Dia do Farmacêutico com os
colegas do Sul do Maranhão e ver mais uma vez este conselho interagindo com toda uma
comunidade de forma proativa quando todos nós de forma voluntária doamos um dia de trabalho
para as pessoas daquela localidade. Parabenizou e deu boas vindas aos conselheiros Marcelo
Gonçalves e Luiz Mário, desejando uma boa estada no nosso meio, que possam contribuir com a
classe farmacêutica. O Conselheiro Ronaldo Aquino deu boas vindas aos novos conselheiros,
que a partir de hoje irão integrar o nosso plenário. Com a palavra o Sr. Presidente também
desejou as boas vindas aos dois novos conselheiros, dizendo que era um prazer tê-los no
plenário e que tinha certeza que a presença dos mesmos a partir de desse momento, junto com os
demais conselheiros que prestigiam seus mandados, iria engrandecer muito as discussões que são
realizadas neste plenário. A Conselheira Sandra Jansen se reportou a homenagem feita à
Professora Maria José Luna, pela brilhante idéia da nossa colega Conselheira Federal Mary
Jane por ter indicado a mesma, pelos trabalhos que vem desenvolvendo durante toda a sua vida,
tanto na área de ensino e na área de extensão, essa comenda seria pouco, porque a Professora
Luna não mede esforços para trabalhar com a comunidade, na área social e esse desempenho só
traz bons frutos tanto para ela como pessoa, como ser humano e para aquelas pessoas que
realmente estão necessitando. Parabenizou também o Farmacêutico Miguel Leda Dourado,
homenageado pelo Conselho Regional de Farmácia com a Comenda do Mérito Farmacêutico
“Antonia de Arruda Soares”. Disse que era merecedor dessa homenagem, pelo trabalho que vem
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desenvolvendo ao longo desses anos no Conselho de Farmácia. Deu boas vindas aos novos
conselheiros Marcelo Gonçalves e Luiz Mário, pedindo aos mesmos que contribuíssem com as
atividades do conselho. O Conselheiro Marcelo de Carvalho Gonçalves agradeceu a votação
que teve em 2009, ressaltando que pela primeira vez estava assumindo o cargo de conselheiro
efetivo. Informou que já iniciou os trabalhos junto ao CRF-MA, na relatoria de processos.
Informou que participou do I Encontro Presencial do Curso de Gestão da Assistência
Farmacêutica, com um grande número de farmacêuticos do interior do estado e da capital.
Parabenizou a Professora Maria José Luna pela merecida comenda recebida pelo Conselho
Federal de Farmácia, pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos, e também em especial ao
Dr. Miguel Leda Dourado. Agradeceu a concessão do auditório do Conselho, para reunião da
Associação dos Fiscais Sanitários de Fiscalização Sanitária. Com a palavra o Conselheiro
Edson também deu as boas vindas aos conselheiros Marcelo Gonçalves e Luiz Mario Silveira. O
Conselheiro Luiz Mário desejou boa noite e agradeceu a acolhida de todos. Disse que estava
feliz em estar participando dessa nova tarefa, e que pretendia aprender junto com os demais
conselheiros. Parabenizou a Professora Luna pelo reconhecimento formal, porque na verdade
reconhecimento já existe por todos os colegas que já passaram durante o processo de ensino na
Citologia, mas o reconhecimento formal era algo necessário e que era mais uma conquista.
Desejando a todos um ano proveitoso de trabalho, e que devemos lutar pelas conquistas
farmacêuticas independente de qualquer tipo de situação. O Conselheiro Cesar Roberto deu
boas vindas aos colegas Marcelo Gonçalves e Luiz Mário, que estão iniciando seus mandatos, e
expôs sua satisfação de alegria com a festa de confraternização pela comemoração do dia do
Farmacêutico pela qualidade do evento, inclusive os homenageados todos merecedores. Com a
palavra a Conselheira Federal Mary Jane Limeira cumprimentando a todos, desejando um
ano profícuo, com muitas realizações com o nosso conselho regional juntamente com todos os
conselhos do País e com o Conselho Federal de Farmácia, a gente possa caminhar no sentido do
fortalecimento da profissão farmacêutica. Parabenizou a Professora Maria José Luna pela
homenagem merecida, por uma vida de trabalho, não só na área farmacêutica, como em outras
áreas. Parabenizou também o Dr. Miguel Dourado, dizendo que todos concordaram com a
indicação dos três homenageados, que receberam merecidamente essa homenagem, e, que todos
desempenham um grande trabalho pela profissão farmacêutica. Parabenizou o conselho regional
e o plenário pelas comemorações do Dia do Farmacêutico, que foi tudo belíssimo. Comunicou o
plenário que na primeira reunião plenária de janeiro de 2011 do CFF, foi aprovada a resolução
cuja ementa dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no controle da dispensação de
antimicrobianos. É uma resolução que traz uma normatização sobre o trabalho do farmacêutico
diante desse novo desafio, que é a questão dos antimicrobianos na farmácia comunitária.
Informou que a Consulta Pública nº 115, de 17 de dezembro de 2010, que foi uma reivindicação
do profissional farmacêutico na reunião geral acontecido em outubro no CFF, onde foi cobrado
do Dr. Dirceu Raposo a questão dos postos de medicamentos e unidades volantes que vendem
todo tipo de medicamento e que não tem nenhuma diferença do posto e da farmácia e ele nos
colocou a relação de medicamentos que podem ser comercializados. Essa relação não foi
encontrada, então a ANVISA lançou a Consulta Pública que dispõe sobre a relação de
medicamentos que podem ser comercializados em postos de medicamentos e unidades volantes.
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Dando continuidade o Sr. Presidente passou ao ponto de pauta: LEITURA, DISCUSSÃO E
APROVAÇÃO DA ATA 09/2010. Após a leitura da ata pelo Diretor Secretário, foi colocada em
votação sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade o Senhor Presidente passou ao
ponto de pauta: APROVAÇÃO DA OUTORGA DA COMENDA DO MÉRITO
FARMACÊUTICO ANTONIA DE ARRUDA SOARES. Fez esclarecimentos aos presentes que a
Comenda do Mérito Farmacêutico foi instituída na gestão da Dra. Maria Spindola Moreira
Correa, que possuía alguns pré-requisitos para que fosse feita a concessão. Os critérios que estão
em vigor hoje, a pessoa têm que ter mais de dez anos de exercício da profissão e não ter
respondido a nenhum processo ético disciplinar pelo Conselho Regional de Farmácia, estar
regulamente inscrito e também entre esses critérios ficou instituído que pelos menos um dos
agraciados teria que ser da área de magistério e os outros de qualquer outra área de atuação.
Colocou para aprovação do Plenário as Comendas que foram outorgadas aos Farmacêuticos Dr.
Miguel Leda Dourado, Dra. Clotilde Oliveira Martins e Dr. Luiz Carlos Aroucha, sendo
aprovado por unanimidade. Em seguida passou ao ponto de pauta: AVALIAÇÃO DA
COMEMORAÇÃO DO DIA DO FARMACÊUTICO. Com a palavra o Conselheiro Paulo Jessé
chamou a atenção para a necessidade de conferirmos um aspecto de solenidade as comemorações
do dia do farmacêutico, minimizando assim apenas o evento da festa em si, e sim para
comemorar e homenagear as pessoas, numa data importante para o farmacêutico. A Conselheira
Sandra Jansen apresentou desculpas por não ter comparecido por problemas de saúde, mas
estava de acordo com o Conselheiro Paulo Jessé, porque na verdade esse é um momento que
temos para rever os colegas e que realmente precisa ser um momento solene. Temos que fazer
com que nossos colegas entendam que aquele momento é para se festejar, comemorar,
homenagear principalmente, pessoas que durante uma vida se dedicam a profissão e que naquele
momento estão ali para receber o melhor. O Conselheiro Wellington Santana falou que se
quisermos dar uma conotação mais de cerimônia, seria bom que as homenagens sejam realizadas
em auditório. Dando continuidade o Sr. Presidente passou ao ponto de pauta: ANÁLISE DO
PROCESSO Nº 33556/2011 DO FARMACÊUTICO LEANDRO COSTA SERRA PINTO. O
Conselheiro Paulo Jessé fez um resumo do processo, informando que o citado Farmacêutico fez
uma solicitação de alteração de horário de assistência na Farmácia Popular do Brasil da Cidade
de Itapecuru Mirim. O mesmo também é Responsável Técnico Substituto pela Farmácia
Extrafarma na Cidade de São Luis, sugerindo que o processo fosse analisado mais
detalhadamente, porque a distancia entre as duas localidades é de 117 quilômetros e que existe
uma Deliberação do conselho, que permite assunção de responsabilidade técnica de até 100
quilômetros. Após discussão, o Sr. Presidente disse que o processo seria baixado em diligencia,
para ser analisado pela Comissão de Legislação e pelo setor jurídico do CRF-MA. Em seguida o
Senhor Presidente colocou para aprovação os processos de inscrição dos farmacêuticos, sendo
aprovados por unanimidade: Inscrições Definitivas: Ricardo Dias Rodrigues; Edenia da Silva
Amaral;Rafael Cardoso Campos;Eliangela Varão da Luz;Flávio Ricardo Silva Sousa;Luecya
Alves de Carvalho Silva; Adonildo Raposo de Araujo Filho;Analena Sousa de Souza;Flávio
Miranda Sá; Julia Graciela dos Prazeres Mendes; José Genisvaldo Silva Damaceno; Bianca
Santos Olimpio; Fabiano Menezes Hendgs; Juliana Rabelo Santos Hidelfonso; Alciano
Cavalcante Muniz; Rosana Batalha de Mello; Ernani Oliveira Saldanha Junior; Orlando Menezes
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de Oliveira Filho; Ronniere Santos Fonseca; Marcus Emanoel de Castro Souza; Lucélia Batista
Firmiano; Beatriz Araujo Lima de Castro; Fabiana da Costa; Raimundo José Silva; Maria de
Fátima Lima. Inscrições Provisórias: Maria Tatiane Chagas Melo; Millena da Silva Abreu;
Redilson Marques Garcez; Letícia Prince Pereira Ponte; Itallo Edgard Araujo Barros; David
Ericeira de Lacerda; Gezielma Maciel Silva; José Mota Coelho Filho; Leique Gods Costa da
Silva; Rogério de Matos Romeu Sales; Suzanne Martins Resplandes; Francisco de Assis Neves
Everton Junior; Brunna Lays Sousa Lopes; Fernanda Ibiapina Correa; Hugo Leonardo Silva
Vale; Wandson Muller Souza Estrela. Técnico de Laboratório: Ubinailde Roxo; Fernando da
Silva Castelo Branco. Em seguida colocou para aprovação os processos de autos de infração
presenciais, sendo aprovados por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e
aprovada vai assinada pelo Presidente e por quem de direito.
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