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Ata da 1256ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia vinte e três de novembro de dois mil e vinte e
um.

4

Às 15:25 (quinze horas e vinte e cinco minutos) do dia vinte e três de novembro de dois mil e

5

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

6

Membros da Diretoria, Drs. Tania Maria Lemos Mouço, Presidente, Carla Patricia de Morais e

7

Coura, Tesoureira e Ricardo Lahora Soares, Secretário-Geral. A Presidente comunica a

8
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ausência justificada da vice-presidente, Dra. Silvania Maria Carlos França. Iniciando os
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Deliberativos: 1. Resposta da Assessora Alessandra Miranda sobre o impacto

11

financeiro com a não atualização da anuidade para o exercício de 2022: reiterar a

12

solicitação e pautar a resposta para a próxima reunião.

13

Comissão Assistencial: encaminhar o assunto para apreciação dos Conselheiros na próxima

14

Reunião Plenária. 3..Ofício CODEPREM n°0127/2021: para ciência e encaminhamento à

15

Comissão de Ética. 4. Andamento do processo de terceirização do RH: a diretoria solicita

16

que o ETP 13/2021 seja entregue à administração, Superintendente e Diretores. 5. Parecer

17

da Fiscal de contrato de limpeza: a diretoria solicita que a Fiscal do contrato faça um

18

relatório completo sobre a necessidade de limpeza da sede. 6. Programa de Aprimoramento

19

da Fiscalização – Exercício de 2022: solicitar que a fiscalização responda sobre o interesse

20

na adesão ao programa até dia trinta de novembro. 7.Pedido de exoneração da

21

Superintendência ao término do mandato da gestão atual: aprovado. A diretoria solicita

22
23

que o relatório seja entregue ao RH e a atual Diretoria. 8. Formação de comissão para

24

Lúcia Sobral (Presidente), Carla Hollanda (membro efetivo), Renata Tavares (membro efetivo)

25

e Danielle Garrão (membro suplente).

26

Profissional Farmacêutico – proposta de pagamento atendendo aos termos do § 2º, art.

27

1º da Resolução nº 712/2021: item retirado de pauta por erro do CFF. 10. Parceria Simpósio

28

Sobrasp (dia 11/dezembro):aprovada a parceria. Encaminhar ao Assessor de Comunicação

29

para os trâmites necessários. 11.Convite Palestrante - Simpósio CRF-RJ 2021: O

30

Secretário-Geral participará da mesa de abertura do Simpósio que será realizado

31

remotamente no dia vinte e sete de novembro. 12. Alteração de data do curso Edufar in

32

company: para ciência da Diretoria sobre a alteração do calendário. A aula que seria

33

ministrada no dia trinta e um de outubro, foi realizada no dia trinta pela professora Elisangela

34

Ferreira. 13. Corpo docente Edufar 2021: aprovado. 14. Convite para preenchimento de

35
36

formulário (GTTCP) – envio de Ofício: aprovado.

trabalhos,

a

Presidente

submete

para

apreciação

os

seguintes

itens:

Assuntos

2. Inclusão de beneficiária na

implantação da LGPD no RH: A Comissão será composta pelos seguintes funcionários: Vera

9. Fornecimento de Carteira de Identidade do

15. Memorando de

liberação de funcionária para Mestrado: solicitar à funcionária que apresente o calendário.
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16. Prazo de adesão ao PCCS: a Diretoria concede novo prazo de trinta dias para adesão.
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17. Férias do funcionário Ivaldo dos Santos: a diretoria solicita com urgência o

39

posicionamento do RH e da chefia do funcionário.

40

chefias: a diretoria solicita que as chefias e Assessores encaminhem o relatório final com

41

cópia para o RH, para arquivamento do documento no setor. 19. Visita dos membros da

42

Comissão Assistencial à beneficiária: aprovada a visita dos membros Ricardo Lahora e

43

Thiago Lopes à casa da beneficiária Ana Lucia, em Além Paraíba no dia três de dezembro de

44
45

2021. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi

46

constar, eu, Ricardo Lahora Soares, Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que

47

depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à

48

reunião. Rio de Janeiro, vinte e três de novembro de dois mil e vinte e um.
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****************************************************
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******************

18. Relatórios finais dos Assessores e

encerrada a reunião às 16:25 horas (dezesseis horas e vinte e cinco minutos). Do que, para
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