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Ata da 1229ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia quatro de março de dois mil e vinte e um. 2 
 

Às 15:38 (quinze horas e trinta e oito minutos) do dia quatro de março de dois mil e vinte e um, 3 

por meio 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. Programa de benefícios: 9 

resposta da Assessora de RH sobre a avaliação do programa e sobre a pesquisa em 10 

outros regionais referente a documentação necessária para firmar de convênio: a 11 

Superintendente fará um estudo comparativo com os editais do CRF-SP e CRF-RS.                12 

3. Resposta do financeiro sobre o impacto no orçamento com a contratação de três 13 

agentes administrativos: item retirado de pauta. Aguardando a resposta da Assessora 14 

financeira. 4. Justificativa da assessora da administração pelo não cumprimento do item 15 

5 alíneas M e N do processo administrativo 7/2018 pregão eletrônico n°2/2018: a diretoria 16 

determina a abertura de sindicância para apuração das responsabilidades pelo não 17 

cumprimento do contrato e determina o cumprimento integral do mesmo a partir do dia 05 de 18 

março. 5. Resposta da assessora da administração sobre o contrato com a ECOLD 19 

(previsão de supervisão pela empresa após serviços realizados): para ciência da diretoria 20 

sobre a responsabilidade por parte da contratante. 6. Solicitação de substituição da  21 

presidente da Comissão de avaliação de documentos: aprovada. A diretoria decide 22 

nomear a advogada Renata Tavares como presidente da Comissão. 7. Comissão 23 

assistencial: aprovada a ida do Secretário-Geral e do Dr. Thiago Lopes para Resende no dia 24 

28 de março de 2021, para visita à Farmacêutica. 8. Conserto de impressora: a diretoria 25 

solicita que a administração retome o processo de conserto da impressora HP LASERJET 26 

PRO 500 COLOR MFP – m570dm. 9. Atividades realizadas pelos funcionários em home 27 

office: a diretoria solicita que a Assessora de RH verifique junto as chefias, as atividades que 28 

estão sendo desenvolvidas pelos funcionários em home office. 10. Alteração CNAE: a 29 

diretoria solicita encaminhamento à Assessora financeira para adequação no prazo de quinze 30 

dias corridos, tendo em vista ofício do CFF. 11. Edufar Estética: aprovado. Encaminhar para 31 

a reunião Plenária deliberativa de 07 de abril de 2021. 12. Eleições – ofício 022 do CFF: para 32 

ciência da diretoria. 13. Problemas no ar condicionado da seccional de Caxias: para 33 

ciência da diretoria.   14. Inclusão de POP refis: para ciência da alteração do documento.    34 
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15. Patrimônio CRF-RJ: item retirado de pauta. 16. Parecer 07.2021 -  Juntada de cópia da 35 

sentença ou acórdão recorrido aos empenhos para pagamento das custas recursais: 36 

aprovado o parecer jurídico. A Superintendente encaminhará aos membros da Comissão de 37 

Tomada de contas. 17. E-mails pendentes de resposta de todos os setores: reiterar ao RH 38 

a necessidade de resposta para a próxima reunião de diretoria. 18. Ofício nº 277/2021-39 

ccj/cff:para ciência da diretoria.  19. Plantão na Seccional de Nova Friburgo: aprovada a 40 

ida do Rogério Alves para a Seccional no dia 05 de março em razão da folga eleitoral do 41 

funcionário Fabio Formiga. 20. Compra de impressoras térmicas para a Fiscalização: 42 

aprovada a compra de três impressoras térmicas para os novos fiscais e duas sobressalentes. 43 

21. CNES: a diretoria solicita que a fiscalização elabore um projeto para verificar a assistência 44 

farmacêutica nos hospitais do RJ. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando 45 

fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às 18:34 horas (dezoito horas e trinta e quatro 46 

minutos). Do que, para constar, eu, Ricardo Lahora Soares, Secretário-Geral, mandei digitar a 47 

presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros da 48 

Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, quatro de março de dois mil e vinte e 49 

um.*******************************************************************************************************50 

***************************************************************************************************************** 51 

                                                 

 


