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Ata da 1255ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 

do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia nove de novembro de dois mil e vinte e um. 2 

 

Às 15:37 (quinze horas e trinta e sete  minutos) do dia  nove de novembro de dois mil e 3 

vinte e um, através da plataforma GotoMeeting, reuniram-se por videoconferência, os 4 

Srs. Membros da Diretoria, Drs. Tania Maria Lemos Mouço, Presidente, Silvania Maria 5 

Carlos França, Vice-Presidente, Carla Patricia de Morais e Coura, Tesoureira e Ricardo 6 

Lahora Soares, Secretário-Geral. Iniciando os trabalhos, a Presidente submete para 7 

apreciação os seguintes itens: Assuntos Deliberativos: Retorno dos setores:          8 

1. Resposta da Assessora da administração sobre o levantamento de custos de 9 

espaço de day use/ coworking junto aos prédios comercias da localidade de 10 

Itaperuna: solicitar à Assessora que continue a busca. 2. Minuta de portaria - revisão 11 

de normas e procedimentos: aprovada. 3. Parecer jurídico quanto à legitimidade 12 

das ações com os órgãos DECON/ policia civil/ vigilância sanitária: aprovado.      13 

4. Distribuição das ações de regresso: para ciência da diretoria. 5. Retorno das 14 

Reuniões Plenárias presenciais: item retirado de pauta. 6. Parecer Jurídico - 15 

sessões de Fisioterapia: aprovado. Encaminhar ao chefe das seccionais para dar 16 

ciência à funcionária. 7. Substituição de funcionário para a dívida ativa: tendo em 17 

vista que o concurso temporário não está em vigência, a diretoria aprova a contratação 18 

de um estagiário para a dívida ativa. A graduação deverá ser definida pela chefe do 19 

setor.  8. Relatório de incidente de segurança, política e segurança da informação 20 

e código de segurança da informação: para ciência da diretoria. 9. Ofício ao CFF 21 

sobre ajuda de custo  aos fiscais pelas despesas com a guarda dos veículos do 22 

CRF-RJ: mediante o parecer jurídico favorável e a negativa do Federal em conversa 23 

informal sobre o assunto com a Assessora financeira, a diretoria solicita que seja 24 

encaminhado um ofício ao CFF para esclarecimentos. 10. Contratação de nova sala 25 

em Campo Grande: a diretoria solicita que a Assessora da administração informe se o 26 

termo de referência já está pronto e o que está faltando para o andamento da 27 

contratação. 11. Locação de Campo Grande – boleto de aluguel: aprovado o 28 

pagamento do boleto referente ao aluguel da atual sala. 12. Suspensão da 29 

Farmacêutica encaminhada pelo CFF: para ciência da diretoria e encaminhamento à 30 

chefe da secretaria. 13. Encerramento de contrato do funcionário Pedro 31 

Quintanilha: aprovado conforme solicitado. A diretoria solicita que a assessora de RH 32 

avalie o treinamento feito com o funcionário da Seccional de Duque de Caxias e aprova 33 

a contratação de um estagiário para a seccional. 14. Pendências do jurídico: a 34 
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diretoria solicita que a chefe do jurídico faça a revisão da Portaria Anticorrupção e a 35 

classificação do sigilo das informações do CRF. 15. Ofício CFF n°80/2021 – licitação 36 

conjunta/2022: aprovado. Encaminhar à Assessora da administração para ciência e 37 

resposta sobre o interesse na licitação conjunta. 16. Convite para o IX Encontro de 38 

Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia: aprovada a ida da Presidente e 39 

Tesoureira no Congresso que será realizado nos dias dois e três de dezembro de 2021, 40 

em Recife. 17. 10ª Conferência Municipal de saúde de Engenheiro Paulo de 41 

\Frontin/RJ: aprovada a indicação das Farmacêuticas: Jaqueline Ferreira Bento, como 42 

membro titular, e Taira de Campus Cristiane, como membro efetivo. 18. Manual de 43 

PAD e sindicância: aprovado. 19. Plenária do CFF: aprovada a ida da Presidente, 44 

Tesoureira, Secretário-Geral, da Conselheira Federal suplente e da Dra. Aline de 45 

Oliveira Roberth, membro do Grupo Técnico de gases medicinais que apresentará a 46 

proposta de Resolução, na plenária do mês de novembro. A diretoria aprova a ida da 47 

Conselheira Federal Suplente na reunião Plenária do mês de dezembro.  20. Impacto 48 

financeiro: solicitar à assessora Alessandra Miranda o impacto financeiro, em virtude 49 

da não atualização da anuidade para o exercício de 2022. Nada mais havendo a tratar 50 

e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às 17:53 51 

horas (dezessete horas e cinquenta e três minutos). Do que, para constar, eu, Ricardo 52 

Lahora Soares, Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de lida e 53 

aprovada, será assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à reunião. 54 

Rio de Janeiro, nove de novembro de dois mil e vinte e um.************************ 55 

****************************************************************************************************  56 

                                              

 


