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Ata da 1259ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia vinte e oito de dezembro de dois mil e vinte e um. 2 
 3 

Às 16:07 (dezesseis horas e sete minutos) do dia vinte e oito de dezembro de dois mil e 4 

vinte, através da plataforma Zoom, reuniram-se por videoconferência, os Srs. Membros da 5 

Diretoria, Drs. Tania Maria Lemos Mouço, Presidente, Silvania Maria Carlos França, 6 

Vice-Presidente, Carla Patricia de Morais e Coura, Tesoureira, e Ricardo Lahora Soares, 7 

Secretário-Geral. Iniciando os trabalhos, a Presidente submete para apreciação os 8 

seguintes itens: Assuntos Deliberativos:  Retorno dos setores:  1. Resposta da 9 

Assessora da Administração sobre aluguel da sala de Campo Grande (Chamamento 10 

público): solicitar que a Assessora Alice Diniz informe as providências tomadas até o 11 

momento para o aluguel da sala. Ordem do dia:  2. Relatório de desfazimento de bens: 12 

a diretoria solicita que a Comissão encaminhe o relatório de desfazimento de bens para a 13 

nova Diretoria, para posterior julgamento em Plenário. 3. Bens não encontrados no 14 

relatório de desfazimento: a diretoria solicita parecer jurídico. 4. Finalização do PAD 15 

04.2021: a diretoria ratifica a necessidade de entrega do relatório pela Comissão, visto o 16 

prazo esgotado para conclusão dos trabalhos e o fato do funcionário estar recebendo 17 

proventos durante esse período sem trabalhar.  5.Autorização para o uso de materiais: 18 

a diretoria indefere a solicitação da Assessora da Administração para utilizar na sede e 19 

demais seccionais os materiais que foram comprados para manutenção da sala de Campo 20 

Grande. 6. Apoio Unigranrio: a diretoria aprova a doação de 100 pastas e 100 blocos para 21 

abertura oficial da Liga Acadêmica de Hematologia. O material deverá ser retirdo pelo Dr. 22 

Fabio Câmara até o dia 30 de dezembro de 2021. 7. Eleição do Conselho Municipal de 23 

Saúde – ES: aprovada a indicação dos Farmacêuticos kleber Cousaquivite de Amorim 24 

como membro efetivo e Carolina Souza Nascimento como membro Suplente. 8. Relatórios 25 

de Home-Office: a diretoria solicita que as chefias encaminhem todos os relatórios de 26 

trabalho em home-office dos funcionários para o RH até o dia 30 de dezembro. 9. Relação 27 

feita pelo RH para a nova Diretoria: a diretoria solicita que o RH faça uma relação de 28 

todos os funcionários que estão com computadores do CRF-RJ em suas residências, 29 

descriminando o tipo de máquina, bem como a relação de funcionários afastados seja qual 30 

for o motivo (férias, licença médica, sindicância...). Os documentos solicitados deverão ser 31 

encaminhados para os futuros  Diretores com cópia para os atuais membros da Diretoria. 32 

10. Relatório da Superintendente: para ciência da Diretoria que lamenta a ausência da 33 

Superintendente durante todo o período de transição. 11.Doação de livros Serviços 34 

Farmacêuticos do estado do Rio de Janeiro: aprovada a doação de 30 livros para o CFF 35 

e 70 para o GTAFSUS. 12. Carros Corolla: a diretoria solicita a finalização do processo e 36 
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apuração de responsabilidades sobre o conserto dos carros. A presidente da Comissão de 37 

sindicância deverá apresentar imediatamente o relatório final. Nada mais havendo a tratar 38 

e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra foi encerrada a reunião às 17:14 horas 39 

(dezessete horas e quatorze minutos). Do que, para constar, eu, Ricardo Lahora Soares, 40 

Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será 41 

assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, vinte 42 

e oito de dezembro de dois mil e vinte e um.***************************************************** 43 

****************************************************************************************************** 44 


