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1

Ata da 1237ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado

2

do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia seis de maio de dois mil e vinte e um.

3
4

Às 15:34 (quinze horas e trinta e quatro minutos) do dia seis de maio de dois mil e

5

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

6

Srs. 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
9

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

10

sobre os relatórios mensais emitidos pelo GRUPOMED e relatório da fiscal do

11

contrato: em razão da não apresentação, a diretoria determina que o RH responda até

12

onze de maio de 2021. 2. Relatório de impacto de proteção de dados: aprovado.

13

3. Questionário de auto triagem: aprovado. 4. Impacto orçamentário com a

14

contratação do arquivista: aprovada a contratação do arquivista. 5. Grupo Técnico

15

de trabalho de distribuição, importação e exportação: aprovado. Solicitar ao

16

assessor Raphael Souza que verifique junto aos membros quem será o Coordenador

17

do GTT. 6. Resposta da fiscalização sobre as não conformidades com a Kantro:

18

item retirado de pauta. Aguardando a resposta da fiscalização. 7. Resposta do SCT

19

sobre o Grupo técnico de trabalho de estética: a diretoria solicita que o assessor

20

Raphael Souza verifique junto aos membros do GTT anterior, se há interesse de

21
22

participação no novo grupo técnico que será formado. 8. Parecer jurídico sobre a

23

encaminhado a fiscalização para envio mensal da documentação solicitada aos

24

Conselheiros. 9. Relatório de atividades de home-office do serviço financeiro de 19

25

a 23 de abril: item retirado de pauta para posterior análise dos diretores.

26

10. Regulamento da Comissão assistencial: a diretoria solicita que o documento

27

seja encaminhado ao Assessor Fabio Bernardes

28

11. Curso de relatório de gestão: a diretoria decide que apenas a parte ligada a

29

fiscalização será feita pela Assessora Denise Ribeiro. Solicita que um membro de cada

30

setor envolvido com o relatório de gestão faça o curso e que cada chefia nomeie o

31

funcionário. 12. Lista de Professores do curso de radiofarmácia e GTT de

32

radiofarmácia: aprovado. 13. Renovação do contrato com a Kantro: aprovada a

33

alteração do termo aditivo com o preparo apenas do café. 14. Orientação a respeito

34

de procedimento de multa de processo ético: a diretoria aprova o encaminhamento

35

do ofício ao CFF solicitando esclarecimentos. Enquanto o CFF não responde, a multa

para apreciação os seguintes itens: Assuntos Deliberativos: 1. Resposta do RH

solicitação da Conselheira em Plenária 668: a diretoria solicita que o parecer seja

para revisão do regulamento.
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36

será atualizada nos moldes da anuidade. 15. Plantão na seccional de Barra Mansa:

37

aprovada a realização do plantão pelo funcionário Rogério Alves nos dias 06 e 07 de

38

maio, em razão do afastamento dos dois funcionários da seccional por motivos de

39

doença. 16. Parecer jurídico sobre os itens do RH que podem ser terceirizados:

40

solicitar a chefe do jurídico o encaminhamento do parecer. 17. Mudança da sala da

41

seccional de Campo Grande: a diretoria solicita pesquisa de preço para a renovação

42

ou mudança da seccional do atual endereço. Nada mais havendo a tratar e ninguém

43
44

mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às 18:00 horas (dezoito

45

digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos

46

membros da Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, seis de maio de dois mil e

47

vinte e um.***************************************************************************************

48

****************************************************************************************************

horas). Do que, para constar, eu, Ricardo Lahora Soares, Secretário-Geral, mandei
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