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Ata da 1233ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia oito de abril de dois mil e vinte e um. 2 
 3 

 4 

Às 15:12 (quinze horas e doze  minutos) do dia  oito de abril de dois mil e vinte e um, 5 

através da plataforma GotoMeeting, reuniram-se por videoconferência, os Srs. 6 

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

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

Lahora Soares, Secretário-Geral. Iniciando os trabalhos, a Presidente submete para 9 

apreciação os seguintes itens: Assuntos Deliberativos: 1. Contratos com 10 

vencimento em 2021 e andamento de eventuais renovações/contratações: a 11 

diretoria solicita atenção ao processo do  SODEXO, Limpeza, Jovem Aprendiz, 12 

Grupomed e Câmeras/Alarme. Determina o prosseguimento do pregão do plano de 13 

saúde e cotação para o processo de combustível para pesquisa de preço, conforme e-14 

mail datado de 08 de abril enviado pela chefe da fiscalização. 2. Justificativa da 15 

assessora da administração sobre o não cumprimento do item 5 alíneas  M e N do 16 

processo administrativo 7/2018 pregão eletrônico n°2/ 2018: item retirado de pauta. 17 

Aguardando a resposta da assessora. 3. Empresas terceirizadas e manutenção:  18 

item retirado de pauta. Aguardando a resposta da assessora.  4. Nomear Comissão 19 

de Sindicância (café): a Superintendente nomeará os membros da Comissão.             20 

5. Atualização salarial dos novos fiscais:. aprovado o parecer jurídico. O CRF/RJ 21 

deverá manter o salário previsto no edital do concurso referente ao ano  de 2015 a 22 

todos os contratados no decorrer do presente ano de 2021, conforme fundamentação.          23 

6. Convocação do  arquivista: a diretoria solicita que o RH faça a alteração do PCCS 24 

com a inclusão do arquivista, não contemplado atualmente no plano, para 25 

encaminhamento à plenária junto com o parecer jurídico da advogada Renata Tavares.                            26 

7. Seli telhado: a diretoria solicita que a administração informe a  previsão de conserto 27 

e se existe algum outro aparelho de ar condicionado. Mediante resposta negativa, 28 

solicita abertura de compra, e esclarecimentos se o servidor continuará no mesmo 29 

local.  8. Chamamento público imóvel: item retirado de pauta. 9. Solicitações 30 

referentes ao Edufar: a diretoria autoriza o envio do ofício ao CFF conforme solicitado 31 

pela Dra Elizabeth e autoriza a alteração no quadro de professores do curso de 32 

Hemoterapia. As aulas serão ministradas pelo professor Fabio Câmara no dia 17 de 33 

abril de 2021,  pelo professor Pedro Henrique nos dias 10 de abril de 2021 e 08 e 15 de 34 

maio de 2021 e pelo professor Daniel Martins no dia 24 de abril de 2021. 10. Vistoria 35 

bombeiro: para ciência da diretoria. 11. Relatos equivocados em Plenária: para 36 

ciência da diretoria e retorno ao Plenário para novo julgamento. 12. Renovação de 37 
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contrato Kantro:  a diretoria decide pela renovação por mais um ano com cláusula 38 

unilateral  por interesse da administração pública. 13. Jovem aprendiz: a diretoria 39 

determina o prazo de quinze dias para que a administração junto com o RH finalizem o 40 

TR. 14. Expediente no CRF-RJ dia 10.04.21: a diretoria autoriza o funcionário Luiz 41 

Simões a trabalhar no sábado, visto que o CRF-RJ estará aberto para a vacinação.                    42 

15. Postergação do contrato de trabalho GRUPOMED: a diretoria solicita parecer 43 

jurídico ao Assessor Fabio Bernardes. 16. Convite para elaboração de convênio de 44 

estágio: aprovado o convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 45 

Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Encaminhar à Assessora Fernanda Reis.          46 

17. Substituição de férias da chefe da fiscalização: aprovada. A Dra Gabriela Sotello 47 

será substituída pela fiscal Morena Wyler, que consequentemente será substituída pela 48 

fiscal Mayara Padilha no período de 12 a 16 de abril de 2021. 18. Contratação de 49 

novos funcionários: em que pese o relatório do financeiro, a diretoria entende que a 50 

contratação é essencial para a continuidade do serviço público. 19. Serviço de 51 

limpeza nas seccionais: a diretoria solicita que seja feito o aditivo contratual para 52 

prestação dos serviços de limpeza  nos cinco dias da semana na seccional de Caxias  53 

e solicita que o chefe das seccionais verifique com os demais funcionários se existe a 54 

mesma necessidade para as outras seccionais. Mediante a resposta, encaminhar à 55 

administração para as devidas providências. 20. Renomeação da Comissão 56 

Assessora de Educação Farmacêutica: aprovada a inclusão da Farmacêutica 57 

Andreia Bartachini Gomes na Comissão Assessora de Educação Farmacêutica e a 58 

consequente renomeação da portaria 1225/2020. Nada mais havendo a tratar e 59 

ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às 16:35 60 

horas (dezesseis horas e trinta e cinco minutos). Do que, para constar, eu, Ricardo 61 

Lahora Soares, Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de lida e 62 

aprovada, será assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à reunião. 63 

Rio de Janeiro, oito de abril de dois mil e vinte e 64 

um.********************************************************************************************** 65 

****************************************************************************************************  66 

                                                 

 

 

 


