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Ata da 1235ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia vinte e dois de abril de dois mil e vinte e um. 2 
 3 

 4 

Às 15:13 (quinze horas e treze  minutos) do dia  vinte e dois de abril de dois mil e vinte 5 

e um, 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. Resposta da Comissão de 10 

Ética sobre temporalidade dos arquivos públicos: a diretoria solicita parecer 11 

jurídico. 2. Apresentação do relatório de conformidade das empresas terceirizadas 12 

e de manutenção: a diretoria solicita que a assessora Fernanda Reis explique o guia 13 

de contrato de fiscais e gestores de contrato para os funcionários nomeados. As 14 

reuniões deverão ser registradas por meio de ata elaborada pela assessora com 15 

assinatura dos presentes. 3. Resposta do chefe das seccionais sobre a 16 

necessidade de serviço de limpeza durante os cinco dias da semana: encaminhar 17 

à assessora da administração para que seja feito o aditivo no contrato das seccionais 18 

de Niterói e Duque de Caxias. 4. Resposta do RH sobre os relatórios mensais 19 

emitidos pelo GRUPOMED e relatório da fiscal do contrato: item retirado de pauta. 20 

Aguardar a resposta do RH. 5. Projeto de grupo técnico de perícia judicial: item 21 

retirado de pauta para análise da Superintendente no que se refere à nova lei geral de 22 

proteção de dados em vigência.  6. Calendário de cursos agendados:  solicitar à 23 

assessora Alice Diniz que faça uma pesquisa de cursos para capacitação dos 24 

funcionários do CRF-RJ. 7. Ordem de Serviço  que dispõe sobre a inscrição, 25 

registro, alteração contratual, o cancelamento, a baixa, desistência e a averbação 26 

de responsabilidade técnica, emissão de AAPF e DAP no CRF-RJ: item retirado de 27 

pauta. 8. Custo de terceirização do RH: solicitar ao assessor jurídico que envie o 28 

parecer para a assessora da administração. 9. Matriz Swot: item retirado de pauta.    29 

10. Proposta da administração: aprovada a proposta da assessora da administração 30 

de realocação e redefinição das tarefas dos funcionários do setor. 11. Relatório de 31 

impacto: item retirado de pauta. 12. Proposta da criação do GT Indústria e 32 

Assuntos Regulatórios: item retirado de pauta para análise da Superintendente no 33 

que se refere à nova lei geral de proteção de dados em vigência. 13. EDUFAR 34 

Farmacologia no Tratamento Oncológico:  item retirado de pauta para análise da 35 

tesoureira.  14. Proposta de curso EAD: a diretoria  solicita que a Comissão de ética 36 

faça uma estatística das respostas mais encontradas em relação ao item 5 da 37 
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proposta, assim como, apresente o quantitativo das respostas mais erradas. Submeter 38 

a proposta à aprovação do plenário. 15. Contratação do terceiro fiscal: a diretoria 39 

solicita que o RH informe se as providências para a contratação já foram tomadas. 40 

Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi 41 

encerrada a reunião às 17:37 horas (dezessete horas e trinta e sete minutos). Do que, 42 

para constar, eu, Ricardo Lahora Soares, Secretário-Geral, mandei digitar a presente 43 

ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros da 44 

Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, vinte e dois de abril de dois mil e vinte e 45 

um.*********************************** 46 

****************************************************************************************************  47 

                                                 

 

 

 


