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Ata da 1231ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia dezoito de março de dois mil e vinte e um.

5

Às 15:20 (quinze horas e vinte minutos) do dia dezoito de março de dois mil e vinte e

6

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

7

Membros da Diretoria, Drs. Tania Maria Lemos Mouço, Presidente, Silvania Maria

8

Carlos França, Vice-Presidente, Carla Patricia de Morais e Coura, Tesoureira e Ricardo

9

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

10

apreciação os seguintes itens: Assuntos Deliberativos: 1. Contratos com

11

vencimento em 2021 e andamento de eventuais renovações/contratações: item

12
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retirado de pauta. 2. Resposta do financeiro sobre o impacto no orçamento com a

14

da assessora da administração sobre o não cumprimento do item 5 alíneas M e N

15

do processo administrativo 7/2018 pregão eletrônico n° 2/ 2018: item retirado de

16

pauta. 4. Relatório da Assessora de RH sobre as atividades realizadas pelos

17

funcionários em home office: para ciência da diretoria. 5. Alteração CNAE: item

18

retirado de pauta. 6. Empresas terceirizadas e manutenção: item retirado de pauta.

19

7. Ofício elaborado pelo SJ para todos os municípios sobre a vacinação para

20

Farmacêuticos: solicitar à assessora jurídica encaminhamento de ofício do CRF-RJ

21

anexado ao ofício do Ministério da Saúde n° 234/2021. 8. Inventários de itens a

22

vencer: a diretoria solicita que mediante o monitoramento dos produtos em estoque,

23

com verificação de eventual possibilidade de vencimento, o chefe do almoxarifado

24

informe às chefias

25

prescrever CFF: a diretoria solicita que seja enviado um ofício ao CFF sobre a

26

possibilidade de realização do curso no Rio de Janeiro, direcionado para a região Sul

27

Fluminense e Metropolitana. 10. Projeto auditoria de processos: aprovado.

28

Confeccionar portaria e comunicar os nomeados.

29

reinício de prazo em caso de exigências: item retirado de pauta. 12. Calendário

30
31

EDUFAR vacinação in company: aprovado. O curso será realizado nos dias 10, 17 e

32

Thaís Graça. 13. EDUFAR – Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais – nova

contratação de três agentes administrativos: item retirado de pauta. 3. Justificativa

a disponibilidade para uso com as datas críticas. 9. Curso

11. Minuta de Portaria sobre

24 de abril e 08 e 15 de maio de 2021. As aulas serão ministradas pela professora
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33

turma: aprovada a realização do curso no dia 03 de abril de 2021 em razão da grande

34

quantidade de inscritos no curso realizado dia 20 de março. 14. Avaliação de

35

plataforma on-line para cursos e eventos: solicitar ao assessor Raphael Souza que

36

entre em contato com o assessor de comunicação para informações sobre a plataforma

37

Sympla. 15. Edufar Vacinação – Porciúncula: a diretoria autoriza o uso do

38

retroprojetor para ministrar as aulas e solicita que o assessor Raphael Souza entre em

39

contato com a chefe do STI para solicitar a liberação do equipamento. 16. Estagiário

40
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de nível superior para o SCT: aprovada. A diretoria solicita que a chefe do SCT

42

serviço de vacinação: aprovado. Os cursos realizados nos dias 27 de março e 17 de

43

abril serão ministrados pela professora Geysa Dutra, e os cursos realizados nos dias 10

44

e 24 de abril e 08 de maio serão ministrados pela professora Elisangela Ferreira. Nada

45

mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada

46

a reunião às 17:36 horas (dezessete horas e trinta e seis minutos). Do que, para

47

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

48

que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros da Diretoria

49

presentes à reunião. Rio de Janeiro, dezoito de março de dois mil e vinte e

50

um.****************************************************************************
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****************************************************************************************************

informe como será realizado o treinamento do estagiário. 17. Calendário EDUFAR-
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