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Ata da 1227ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um. 2 
 

Às 15:30 (quinze horas e trinta  minutos) do dia  dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um, 3 

através da plataforma GotoMeeting, reuniram-se por videoconferência, os Srs. Membros da 4 

Diretoria, Drs. Tania Maria Lemos Mouço, Presidente, Silvania Maria Carlos França, Vice-5 

Presidente, Carla Patricia de Morais e Coura, Tesoureira e Ricardo Lahora Soares, Secretário-6 

Geral. Iniciando os trabalhos, a Presidente submete para apreciação os seguintes itens: 7 

Assuntos Deliberativos: 1. Contratos com vencimento em 2021 e andamento de 8 

eventuais renovações/contratações: para ciência da diretoria. 2. Pagamento do Sisprog: 9 

aprovado o pagamento já que o contrato não contempla essa funcionalidade. 3. Programa de 10 

benefícios: encaminhar à assessora de RH para análise do programa e solicitar que verifique 11 

junto aos outros regionais, a questão da documentação necessária para firmar parceria com o 12 

órgão.    4. Ofício Circular 016.2021: tendo em vista que o CRF-RJ não cobra taxa, a diretoria 13 

solicita que o setor de cobrança reveja todos os valores.   5. Memorando de resposta aos 14 

questionamentos (portaria 1158.2020): A diretoria solicita que o processo físico seja 15 

encaminhado à presidente. 6. Retificação do texto sobre a política de privacidade e 16 

proteção de dados pessoais do CRF-RJ: aprovada a retificação. Solicitar publicação no 17 

portal da transparência, anexada à portaria n°11 de 27 de janeiro de 2021 sobre a publicidade 18 

da agenda regulatória para o biênio 2021-2022.    7. Abertura de processo administrativo 19 

para cotar implantação de compliance: aprovada. 8. Solicitação de apoio para realização 20 

do evento: Ensino da Deontologia Farmaceutica e a atuação profissional Farmacêutica: 21 

aprovada. A diretoria solicita que o Conselheiro Dr. Ralph Santos apresente o projeto. 9. 22 

Estagiário SAFP/registro: aprovada a contratação de estagiário de nível médio para o setor 23 

de apoio a fiscalização, assim como um estagiário de nível superior para o registro. 10. 24 

Crédito em aberto para a compra do imóvel: aprovado, sem a obrigatoriedade de utilização. 25 

11. Solicitação de transferência da funcionária Patricia Santana: a diretoria solicita que a 26 

assessora de RH agende uma reunião entre a presidente, o secretário-geral e as funcionárias 27 

do setor Elizabeth Gonzaga e Patricia Santana, que continuará lotada no SCT até segunda 28 

ordem.  12. Farmacêutica sem habilitação em indústria, com experiência precisa assumir 29 

RT em indústria de vacinas: a presidente solicitará que a Conselheira Federal encaminhe ao 30 



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

2 
 

CFF para parecer técnico.  13. Quantitativo de processos éticos instaurados até o 31 

momento: para ciência da diretoria. 14. Escala do SCT: aprovada a escala do setor. A 32 

funcionária Patricia Santana trabalhará presencialmente segundas, quartas e sextas e o 33 

assessor Raphael Souza trabalhará presencialmente terças e quintas.  15. Renomeação da 34 

Comissão parlamentar: a diretoria solicita agendamento de reunião com os membros da 35 

Comissão em data previamente acordada com os diretores. 16. Chamamento público de 36 

compra do imóvel: solicitar a chefe do serviço jurídico que envie o parecer sobre o critério de 37 

desempate. 17. Atendimento ao público: a diretoria determina que todos que chegarem ao 38 

CRF-RJ até às 17 horas deverão ser atendidos, independente do horário em que for realizado 39 

o atendimento por já haver espera. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando 40 

fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às 19:00 horas (dezenove horas). Do que, para 41 

constar, eu, Ricardo Lahora Soares, Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que 42 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à 43 

reunião. Rio de Janeiro, dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um.***************************** 44 

************************************************************************************************************ 45 

                                                 

 

 

 

 


