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Ata da 1197ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia primeiro de julho de dois mil e vinte. 2 

 3 

Às 14:25 (quatorze horas e vinte e cinco minutos) do dia primeiro de julho de dois mil e 4 

vinte, por meio da plataforma Go to Meeting, reuniram-se por videoconferência, os Srs. 5 

Membros da Diretoria, Drs. Tania Maria Lemos Mouço, Presidente, Carla Patricia de 6 

Morais e Coura, Tesoureira e Ricardo Lahora Soares, Secretário-Geral. A Presidente 7 

comunica a ausência justificada da Dra. Silvania Maria Carlos França, Vice-Presidente. 8 

Iniciando os trabalhos, a Presidente submete para apreciação os seguintes itens: 9 

Assuntos Deliberativos: 1. Parecer jurídico sobre os contratos sem vigência: A 10 

Diretoria determina que seja feito um parecer específico para cada contrato. 2. Parecer 11 

Jurídico sobre o Ofício do TRE solicitando a cessão de servidor: Responder o ofício 12 

027.2020 com as considerações apontadas pela Diretoria.  3. Expedientes da Comissão 13 

de Ética: A Diretoria determina que a Presidente da CE convoque os membros da 14 

Comissão, para avaliação de todos os expedientes parados em caráter de urgência. A 15 

Diretoria determina também, que a Comissão informe os prejuízos causados pela não 16 

abertura de processos, em razão da não continuidade do trabalho.  4. Resposta do RH 17 

sobre o GRUPOMED: A Diretoria solicita que a Assessora de RH faça um plano de 18 

contingência para retorno das atividades. 5. Proposta Rede Participar: A Diretoria 19 

solicita parecer jurídico para implantação do sistema no CRF-RJ.  6. Processo do 20 

Sinsafispro sobre vale refeição: A Diretoria toma ciência do processo. 7. Auditoria 21 

interna: A Diretoria determina que seja feita uma auditoria interna junto aos chefes dos 22 

setores, para avaliação de desempenho de todos os funcionários do CRF-RJ e ratifica a 23 

necessidade de mais funcionários no setor de administração. 8. Envio de Ofício ao CFF 24 

sobre os cursos Edufar: Aprovado. A Diretoria solicita que seja verificada a 25 

possibilidade do CRF-RJ utilizar a mesma plataforma para cursos que não sejam 26 

exclusivos do CFF. 9. Esboço OS almoxarifado: Solicitar à Chefe do almoxarifado que 27 

apresente o esboço da OS, regulamentando o desfazimento de bens. 10. Proposta de 28 

parceira para o projeto de expansão: Solicitar ao Assessor Raphael Souza, que 29 

encaminhe os moldes do curso para o professor da UFRJ e solicite maiores informações 30 

sobre o Projeto de expansão. 11. Contratação de Assessor para o Serviço de 31 

Administração: Aprovada. 12. Realocação de Funcionários: A Diretoria decide que a 32 

Funcionária Rosana Fernandes permanecerá no serviço de registro e solicita que a 33 

Assessora de RH verifique, junto à Chefe do SCT, a possibilidade de transferência do 34 

funcionário Rodrigo para o setor de administração. 14. Curso de Ozonioterapia: Item 35 

retirado de pauta. 15. Exoneração - Chefe do Almoxarifado: Aprovada. Nada mais 36 
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havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a 37 

reunião às 17:30 horas (dezessete horas e trinta minutos). Do que, para constar, eu, 38 

Ricardo Lahora Soares, Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de 39 

lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à 40 

reunião. Rio de Janeiro, primeiro de julho de dois mil e vinte********************************** 41 

******************************************************************************************************  42 

 

 

 

 

 

 

 

 


