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Ata da 1240ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia primeiro de junho de dois mil e vinte e um. 2 
 3 

 4 

Às 14:36 (quatorze horas e trinta e seis  minutos) do dia  primeiro de junho de dois mil 5 

e 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.                                  8 

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

Iniciando os trabalhos, a Presidente submete para apreciação os seguintes itens: 10 

Assuntos Deliberativos: 1. Resposta da fiscalização sobre  as não conformidades 11 

com a Kantro: a Vice-Presidente encaminhará  a resposta da chefe da fiscalização 12 

para os demais diretores. 2. Regulamento da Comissão assistencial: para ciência da 13 

diretoria. 3. Ordem de serviço criada pela Fiscalização sobre dispensário de 14 

medicamentos com revisão pelo jurídico: reiterar a solicitação. 4. Ordem de serviço 15 

criada pelo jurídico sobre comunicado aos fiscais de contrato sobre a não 16 

observância a alguma cláusula:  a diretoria solicita que seja incluído um parágrafo no 17 

artigo primeiro da ordem de serviço fazendo referência ao termo de responsabilidade 18 

de utilização do veículo. 5. Minuta do Código de Segurança da Informação: item 19 

retirado de pauta. 6. Resposta do financeiro sobre os recibos de aluguel da 20 

seccional de Campos dos Goytacazes: solicitar o envio para a próxima reunião.        21 

7. Retorno do Coordenador Renan Oliveira Carvalho da Fonseca para a  22 

Seccional de Cabo Frio: aprovado. 8. POP sobre projeto de integração com as 23 

universidades: aprovada a confecção de POP para atender o projeto integração das 24 

universidades. O documento deverá ser confeccionado pelo assessor Raphael Souza e 25 

pelos funcionários Rogério Alves e Margarida Pereira. 9. Convite 15° Congresso CRF-26 

MG: aprovada a parceria. Encaminhar ao Assessor de comunicação para providências 27 

e aos Conselheiros para manifestação dos interessados. Uma cortesia será concedida 28 
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à Dra. Elisangela Ferreira. 10. Declaração IR:  item retirado de pauta.   11. 29 

Pendências de e-mails dos setores: para ciência da diretoria. 12. Processo de 30 

limpeza: a diretoria determina o prazo de trinta dias para a entrega. 13. Indicadores 31 

Jurídico e dívida ativa: para ciência da diretoria. 14. Curso relato integrado: item 32 

retirado de pauta. 15. Proposta de resolução sobre os técnicos de farmácia: 33 

encaminhar aos Conselheiros para contribuições. 16. Relatório do almoxarifado: 34 

solicitar um parecer do STI sobre o que fazer com os tonners coloridos. Os fiscais 35 

continuam autorizados a levar o kit gel para as fiscalizações.  17. E-mails da seccional 36 

de Cabo Frio: item retirado de pauta. 18. Folga TRE: indeferida a solicitação de folga 37 

do funcionário.  19. MANUAL ANPD DE MAIO DE 2021: disponibilizar o manual no site 38 

do CRF-RJ. 20. Minuta de portaria- resposta de ofícios:  item retirado de pauta.  21. 39 

Solicitação Sinfaerj:. Encaminhar ao STI para resposta com relação ao quantitativo.  40 

22. Vacinação dos funcionários:  solicitar às chefias a relação de funcionários que já 41 

tomaram as duas doses da vacina, os que tomaram apenas uma dose e os que ainda 42 

não foram vacinados. 23. Solicitação da comissão de ética de alteração da 43 

deliberação: a diretoria solicita que seja encaminhada para discussão na próxima 44 

reunião plenária. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da 45 

palavra, foi encerrada a reunião às 17:52 horas (dezessete horas e cinquenta e dois 46 

minutos). Do que, para constar, eu, Carla Patricia de Morais e Coura, Tesoureira, 47 

mandei digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e 48 

pelos membros da Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, primeiro de junho de 49 

dois mil e vinte e um. ******************* 50 

**************************************************************************************************** 51 

 

                                                 

 

 


