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Ata da 1215ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia doze de novembro de dois mil e vinte.

3

Às 15:24 (quinze horas e vinte e quatro minutos) do dia doze de novembro de dois mil e vinte,

4

por meio da plataforma GotoMeeting, reuniram-se por videoconferência, os Srs. Membros da

5

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

6

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

7

geral. Iniciando os trabalhos, submete para apreciação os seguintes itens: Assuntos

8

Deliberativos: 1. Contratos com vencimento em 2020 e andamento de eventuais

9

renovações/contratações: solicitar à assessora Maria Alice, o encaminhamento do relatório.

10

2. Justificativa Jurídica para contratação de três fiscais embasada nos documentos

11
12

enviados pelo CFF e pela CGU sobre o não atingimento das metas: solicitar à chefe do

13

consultas públicas: solicitar ao assessor Raphael Souza, resposta para a próxima reunião de

14

diretoria. 4. Renovação de contrato com a MNI: considerando a conformidade apontada pelo

15

advogado, a diretoria solicita que seja dada continuidade a renovação do contrato.

16

5. Remanejamento de funcionários entre setores: a diretoria decide que o funcionário

17

Gabriel Aroreira será transferido para o setor de registro com a atribuição de análise de

18

processos, a partir de 16 de novembro e que a chefe do setor, fará a redistribuição de tarefas

19

dos funcionários Marcos Castro e Luís Colli. 6. Relatório feito pelo Conselheiro Thiago

20

Lopes sobre o Comitê Estadual de Saúde: a diretoria solicita que o e-mail seja reiterado ao

21

Conselheiro. 7. Resposta da chefe da fiscalização sobre capacitação em fiscalização na

22

área de radiofarmácia: para ciência da diretoria. 8. Plano para renovação com os correios:

23

informar à assessora Maria Alice, o prazo de 17 de novembro para apresentação do relatório

24

referente aos serviços postais dos correios dos meses de abril e maio de 2019, conforme

25
26

determinado em reunião passada. 9. Relatório Assessora Fernanda Reis: a diretoria fica

27

atendidos no período da pandemia e sobre a finalização desses atendimentos. 10. Controle

28

de gêneros alimentícios: a diretoria decide aguardar o parecer jurídico para manifestação.

29

11. Pops revisados pela comissão permanente: solicitar ao assessor Raphael Souza, o

30

envio de todos os pops analisados pela comissão. 12. Requerimento de credenciamento de

31

empresa: a diretoria solicita parecer do serviço jurídico. 13. Solicitação de transferência de

32

fiscais: aprovada a solicitação de transferência do fiscal Marcos para a seccional de Cabo

33

Frio e do fiscal Marcelo para a seccional de Nova Friburgo a partir de janeiro de 2021, sem

34

ônus para o CRF-RJ. 14. Resposta ao Sisprog: a diretoria autoriza o serviço e solicita que a

serviço Jurídico, o encaminhamento do parecer para a próxima reunião de diretoria. 3. Projeto

ciente do relatório apresentado pela assessora de RH, sobre o quantitativo de farmacêuticos
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35

administração informe sobre a existência de processo, que deverá ser organizado pelo setor

36

demandante. O pagamento só deverá ser feito mediante a conclusão do processo.

37

15. Cancelamento de advertência a funcionário: considerando as súmulas 473/346 do STF

38

e nova OS das sanções disciplinares do CRF/RJ, haverá cancelamento da advertência ao

39

funcionário e a confecção de portaria para abertura de sindicância para apurar os fatos

40

ocorridos. 16. Reparo do telhado: a diretoria decide pela contratação direta. 17. Congresso

41

Sobrafo: aprovada a participação do Dr. Verneck Ferreira da Silva. Nada mais havendo a

42
43

tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às 18:13

44

Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada

45

por mim e pelos membros da Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, doze de novembro

46

de dois mil e vinte. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da

47

palavra, foi encerrada a reunião às 18:13 horas (dezoito horas e treze minutos).

48

************************************************************************************************************

49

************************************************************************************************************

horas (dezoito horas e treze minutos). Do que, para constar, eu, Ricardo Lahora Soares,
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