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Ata da 1195ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte. 2 
 3 

Às 11:03 (onze horas e três minutos) do dia dezoito de junho de dois mil e vinte, através 4 

da plataforma Webex, reuniram-se por vídeo-conferência, os Srs. Membros da Diretoria, 5 

Drs. Tania Maria Lemos Mouço, Presidente, Silvania Maria Carlos França, Vice-6 

Presidente, Carla Patricia de Morais e Coura, Tesoureira e Ricardo Lahora Soares, 7 

Secretário-Geral. Iniciando os trabalhos, a Presidente submete para apreciação os 8 

seguintes itens: Assuntos Deliberativos: 1. Resposta do Administrador sobre o 9 

quantitativo de trabalho do mensageiro: Encaminhar a resposta do Administrador ao 10 

serviço jurídico para embasamento do parecer.  2. Substituição de Chefia do arquivo: A 11 

Diretoria decide que a funcionária Jane Santos Teles da Costa, substituirá o Chefe de 12 

seção, José Pereira da Costa, no seu período de férias de 13 de julho a 01 de agosto de 13 

2020, sem gratificação em virtude do contrato temporário. 3. Resposta do 14 

Administrador sobre a real necessidade de manutenção do contrato com a empresa  15 

Koleta ambiental: A Diretoria determina que o Administrador apresente as atribuições da 16 

Comlurb e da empresa Koleta ambiental.  4. Contrato Correios: A Diretoria determina 17 

que o Administrador informe se o contrato com a empresa dos correios é fechado por 18 

subitens e se a exclusão de algum serviço apresentado, implicará no valor do contrato.   19 

5. Resposta do STI sobre a reutilização dos cartuchos: A Diretoria solicita  parecer 20 

dos setores que estão utilizando os cartuchos vencidos. 6. Resposta do TI sobre a 21 

reestruturação do modelo online conforme solicitado em relatório elaborado pelo 22 

serviço de registro: Aprovada a proposta da SISPROG para desenvolver a solução na 23 

web e no Siscon. Encaminhar à Administração para fazer o contrato. 7. Telefonia móvel: 24 

Aprovada a prorrogação por trinta dias. 8. Resposta do STI sobre a declaração de nada 25 

consta: Informar à Secretaria para adequação conforme solução da SISPROG.              26 

9. Notificação a empresa Kantro: A Diretoria determina que o Administrador apresente 27 

todas as justificativas pela não notificação à empresa por falta de comprovação para que 28 

a Diretoria possa apurar as responsabilidades e que seja realizada reunião 29 

semanalmente entre o Supervisor da Kantro e o administrador, de forma que possam 30 

alinhar todas as demandas. 10. Renegociação contrato CRF-RJ x Kantro - Copa, 31 

Faxina e Material de Limpeza: A Diretoria solicita parecer jurídico e informação sobre o 32 

período em que a tabela de desconto começará a vigorar. 11. POP COPA/retorno de 33 

atividades: A Diretoria determina que o RH verifique se o contrato permite a supervisão 34 

de um médico da medicina do trabalho, para fazer todas as medições do ambiente para 35 

posterior retorno das atividades. 12. Renomeação da Comissão Parlamentar: Em razão 36 
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da solicitação de saída do Secretário-Geral, a Comissão fica assim composta: Anderson 37 

da Silva Rodrigues, Catarine Bezerra Cavalcanti, Ethel Celene Narvaez Valdez, Fernando 38 

Wallace Clemente da Silva, Jonatas Meireles da Silva, José Roberto Lanes Abib, Pedro 39 

Henrique Cordeiro Ferreira, Ricardo Bordinhão dos Santos e Thiago Lopes das Dores. 40 

Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi 41 

encerrada a reunião às 16:05 horas (dezesseis horas e cinco minutos). Do que, para 42 

constar, eu, Ricardo Lahora Soares, Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que 43 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros da Diretoria 44 

presentes à reunião. Rio de Janeiro, dezoito de junho de dois mil e 45 

vinte..************************************************************************************************46 

************************************************************************************************** 47 

 

 

 

                                                       

 

 

 


