
Relatório Solicitação de Informações - Esic

ENTRE AS DATAS 01/12/2019 - 31/12/2019

Protocolo Solicitante Data Solicitação Detalhes da solicitação Data da Resposta Resposta

183/2019 Adriana Bertramelo
Rodriguez 22/12/2019 Boa noite, Solicito declaração de quitação da

anuidade de 2019. Grata, Adriana
29/12/2019

Prezado(a),  Sua  demanda  foi  redirecionada  para  o  setor
financeiro. Aguarde que em breve estará recebendo por e-mail.
Para acompanhamento caso seja urgente, os contatos são: pela
url  "http://crfsc.gov.br/departamento-financeiro/  ou  pelo  fone
"048 3298.5905". Att. Depto de Informática.

182/2019 AGILFARMA
MEDICAMENTOS 20/12/2019

Bom dia! Gostaria por favor da informação das
datas  de  inspeção  do  ano  de  2018  deste
estabelicimento.  Agurdo.  Obrigada.  Fabiana
Reis CRF 3415

20/12/2019

Prezado(a),  Sua  demanda  foi  redirecionada  para  o  setor  de
fiscalização.  Para  acompanhamento  caso  seja  urgente,  os
c o n t a t o s  s ã o :  p e l a  u r l
"http://crfsc.gov.br/departamento-financeiro/  ou pelo fone "048
3298.5913". Att. Depto de Informática.

181/2019 Alex Da costa Araujo 20/12/2019

Boa noite, gostaria de saber se meu conselho
crfsp  enviou  a  solicitação  de  mudança  de
região para a sede de crfsc, e gostaria de saber
como  proceder  para  ter  o  novo  número  e
cédula da região de Joinville, caso já tenha a
nova cédula disponível se poder entregar na
empresa Droga raia na cidade de são Bento do
sul, no endereço rua Visconde de Taunay,202,
cep:89280-171. Desde já agradeço.

20/12/2019

Prezado(a),  Sua  demanda  foi  redirecionada  para  o  setor  de
registro. Para acompanhamento caso seja urgente, os contatos
s ã o :  p e l a  u r l
"http://crfsc.gov.br/contato-departamento-de-registro/"  048
3298.5922".  Att.  Depto  de  Informática.

180/2019 Larissa Leite 19/12/2019 Gostaria que Conselho Regional de Farmácia
emitisse uma certidão de negativa de débitos
no nome de Larissa Leite, CRF-SC 17449

20/12/2019

Prezado(a),  Sua  demanda  foi  redirecionada  para  o  setor
financeiro. Aguarde que em breve estará recebendo por e-mail.
Para acompanhamento caso seja urgente, os contatos são: pela
url  "http://crfsc.gov.br/departamento-financeiro/  ou  pelo  fone
"048 3298.5905". Att. Depto de Informática.

179/2019 Raiane Kataoka 12/12/2019 Bom dia,  gostaria de saber se meu Crf está
ativo,  Raiane  Ferreira  Yukio  Kataoka,  CPF
02735712141. Grata

12/12/2019

Prezado(a),  Sua inscrição permanece ativa.  Caso seja  de seu
interesse, a baixa de inscrição de profissional poderá ser feita
p e l a  u r l :
"http://crfsc.gov.br/profissionais/baixa-de-inscricao-profissional/".
Para  demais  informações,  os  contatos  do  setor  de  registro
p o d e r ã o  s e r  f e i t o s  p e l a  u r l :
"http://crfsc.gov.br/contato-departamento-de-registro/"  ou  pelo
fone "048 3298.5925". Att. Depto de Informática.

 



178/2019 João Paulo Francisco 06/12/2019 Pedido Transferencia CRF SC 10129 para CRF
PR 6361 enviar me á T2xa

06/12/2019

Prezado(a),  Sua  demanda  foi  redirecionada  para  o  setor
financeiro. Aguarde que em breve estará recebendo por e-mail.
Para acompanhamento caso seja urgente, os contatos são: pela
url  "http://crfsc.gov.br/departamento-financeiro/  ou  pelo  fone
"048 3298.5905". Att. Depto de Informática.

177/2019 Diagnostico Laboratório
Analises clinicas 04/12/2019 Bom dia, foi feito a solicitação de alteração de

horário para nosso posto de coleta Protocolo
37990 Fico no aguardo

05/12/2019

Prezado(a),  Bom  tarde,  conforme  orientação  da  url:
"http://wp.crfsc.gov.br/transp1/analise-de-processos/",  para
"Alteração de horário de estabelecimento" os prazos são 10 dias
corridos para protocolos efetuados em secionais e 5 dias corridos
se  protocolados  na  sede  regional.  Contados  esses  prazos,  o
pedido já estará disponível. Att. Depto de Informática

 


