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Ata da 1199ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia dezesseis de julho de dois mil e vinte. 2 
 

Às 11:00 (onze horas) do dia dezesseis de julho de dois mil e vinte, através da plataforma 3 

GotoMeeting, reuniram-se por videoconferência, os Srs. membros da Diretoria, Drs. Tania 4 

Maria Lemos Mouço, Presidente, Silvania Maria Carlos França, Vice-Presidente e Carla 5 

Patricia de Morais e Coura, Tesoureira. A Presidente comunica a ausência justificada do 6 

Secretário-Geral, Ricardo Lahora Soares. Iniciando os trabalhos, a Presidente submete para 7 

apreciação os seguintes itens: Assuntos Deliberativos: 1. Chefia do almoxarifado: A 8 

Diretoria decide nomear a funcionária Rosana da Graça Garrido Fernandes, como Chefe do 9 

Almoxarifado a partir de 21 de julho de 2020.  2. Elaboração de Portaria para regulamentar 10 

o cumprimento das solicitações feitas em Reunião de Diretoria: Aprovada a confecção de 11 

Portaria regulamentando a inobservância de prazos estipulados pela Diretoria sob pena de 12 

abertura de sindicância. 3. Curso Extensão em Farmacologia Clínica oferecido pela 13 

Universidade de São Paulo (USP) na modalidade à distância: Aprovada a divulgação do 14 

curso. Solicitar gratuidade para um Diretor. 4. Abertura de sindicância .                 :  15 

Aprovada a abertura de sindicância para apurar a responsabilidade de todos os envolvidos, 16 

inclusive o Chefe do setor por não cumprimento ao Regimento Interno .                                    . 17 

.                                                                    .  5. Adequação a LGPD: Aprovada a abertura de 18 

processo administrativo para a cotação de cursos para capacitação dos seguintes setores: TI, 19 

Registro, RH e Jurídico. O setor demandante deverá fazer o termo de referência conforme 20 

Instrução Normativa. 6. Prioridade dos pareceres jurídicos: A Diretoria determina que a 21 

Superintendente avalie as prioridades junto ao Administrador na reunião do dia 17 de julho. 7. 22 

Alteração de membro da Comissão de patrimônio: A Diretoria decide manter os membros 23 

conforme última Portaria. 8. Realocação de Funcionário: A Diretoria determina que o 24 

funcionário Daniel Melo Jacques, seja transferido para o Serviço de Administração a partir de 25 

21 de julho de 2020, visto ter sido capacitado para fazer as contratações diretas. 9. 26 

Atribuições de Funcionários: A Diretoria solicita que o Chefe da Administração apresente a 27 

relação de atribuições dos seguintes funcionários: Alessandra Lima, Ivaldo Santos e Claudio 28 

da Cunha. 10. Determinação ao Setor de Administração: A Diretoria determina que a 29 

Assessora Maria Allice Diniz participe de todas as reuniões semanais entre a Administração e 30 

Diretoria, que a mesma fique lotada fisicamente no setor de Administração e que receba toda 31 

segunda-feira, o andamento de todas as contratações diretas/ pregões e vigência de contratos 32 

dentro do CRF-RJ. 11. Chamamento público para coleta coletiva: A Diretoria determina que 33 

a Assessora de RH faça o edital de chamamento público para coleta do lixo extraordinário do 34 

CRF-RJ.  12. Revisão do regimento interno: A Diretoria solicita a revisão do RI para 35 



 
      SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
         CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO          
         ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CRF - RJ 
 
 

2 
 

posterior encaminhamento ao Plenário. 13. Prorrogação da Portaria 1140.2020: Tendo em 36 

vista, as medidas de prevenção ao COVID 19, a Diretoria determina a prorrogação da Portaria 37 

nos mesmos moldes até 31 de julho de 2020. 14. Orçamento para as reuniões Plenárias: 38 

Tendo em vista a Deliberação 2245.2020 que aprova o calendário anual das Plenárias, a 39 

Diretoria solicita ao Serviço Financeiro, a previsão orçamentária, em virtude da necessidade 40 

de realização de duas reuniões plenárias mensais, em desacordo com a Deliberação 41 

aprovada no início do ano. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso 42 

da palavra, foi encerrada a reunião às 12:50 (doze horas e cinquenta minutos). Do que, para 43 

constar, eu, Carla Patricia de Morais e Coura, Tesoureira, mandei digitar a presente ata, que 44 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à 45 

reunião. Rio de Janeiro, dezesseis de julho de dois mil e 46 

vinte.****************************************************************************************************** 47 

************************************************************************************************************ 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


