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Ata da 1232ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um. 2 
 3 

 4 

Às 15:33 (quinze horas e trinta e três  minutos) do dia  vinte e cinco de março de dois 5 

mil e vinte e um, através da plataforma GotoMeeting, reuniram-se por videoconferência, 6 

os Srs. Membros da Diretoria, Drs. Tania Maria Lemos Mouço, Presidente, Silvania 7 

Maria Carlos França, Vice-Presidente e Carla Patricia de Morais e Coura, Tesoureira.                                  8 

A Presidente comunica a ausência justificada do Secretário-Geral, Dr. Ricardo Lahora 9 

Soares. Iniciando os trabalhos, a Presidente submete para apreciação os seguintes 10 

itens:: Assuntos Deliberativos: 1. Contratos com vencimento em 2021 e 11 

andamento de eventuais renovações/contratações: em avaliação pela 12 

Superintendente. 2. Resposta do financeiro sobre o impacto no orçamento com a 13 

contratação de três agentes administrativos: a diretoria acata a sugestão da 14 

assessora financeira. 3. Justificativa da assessora da administração sobre o não 15 

cumprimento do item 5 alíneas M e N do processo administrativo  7/2018 pregão 16 

eletrônico n°2/2018: item retirado de pauta. Solicitar resposta da assessora.                17 

4. Empresas terceirizadas e manutenção:  item retirado de pauta. Solicitar resposta 18 

da assessora. 5. Resposta do RH sobre as soluções enviadas pelas chefias 19 

referente ao acúmulo de e-mail dos setores: solicitar aos funcionários da 20 

administração que enviem os dados referentes ao setor. 6. Resposta do SCT sobre o 21 

treinamento do estagiário novo: aprovado. 7. Termo de parceria corrigido pela 22 

Sveglia: aprovado. Encaminhar à assessora de RH. 8. Férias Superintendente: 23 

aprovada a solicitação de férias no período de 26 de abril a 10 de maio de 2021.                              24 

9. Necessidade de Manifestação do Supervisor nas Contas 2019: item retirado de 25 

pauta. 10. Denúncia contra Farmacêutico: solicitar os documentos comprobatórios do 26 

vereador na sessão. 11. Contratação de estagiários de nível médio para a 27 

administração: aprovada a contratação de dois estagiários. 12. Férias da assessora 28 
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da Fiscalização: aprovada a solicitação de férias no período de 31 de maio a 11 de 29 

junho de 2021.    13. Edufar vacinação – parte teórica online: aprovada a realização 30 

de três aulas teóricas do curso de vacinação. Nada mais havendo a tratar e ninguém 31 

mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às 17:50 horas 32 

(dezessete horas e cinquenta minutos). Do que, para constar, eu, Carla Patricia de 33 

Morais e Coura, Tesoureira, mandei digitar a presente ata, que depois de lida e 34 

aprovada, será assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à reunião. 35 

Rio de Janeiro, vinte e cinco de março de dois mil e vinte e 36 

um.********************************************************************************************** 37 

**************************************************************************************************** 38 

 

                                                 

 

 

 

 

 
  


