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Ata da 1267ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e 2 
dois. 3 

 

Às 15h05 (quinze horas e cinco minutos) do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e 4 

dois, na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, na 5 

Rua Afonso Pena, nº 115, nesta cidade, reuniram-se os Srs. Membros da Diretoria, Drs. 6 

Camilo Antonio Alves de Carvalho, Presidente, Luzimar Gualter Pessanha, Vice-Presidente, 7 

Adriano Tancredo de Castro, Tesoureiro e Marcelo da Silva Pereira, Secretário-Geral. 8 

Iniciando os trabalhos, o Presidente submete para apreciação os seguintes itens: Assuntos 9 

Deliberativos: 1. Nomeação de Comissão de Chamamento Público para 10 

credenciamento de pessoa física ou jurídica para elaboração de projetos básicos de 11 

arquitetura e engenharia, elaboração de ETP, TR e serviços de fiscalização e 12 

medição de obras e manutenção para a sede do CRF-RJ: Aprovado por unanimidade a 13 

expedição de portaria, com a nomeação dos seguintes membros: Claudio da Cunha Rocha 14 

(Presidente), André Luiz de Carvalho Franscico, Patricia Maria dos Santos Silva e Daniel Melo 15 

Jacques (suplente). 2. Contrato com os Correios. Fatura do mês referência janeiro de 16 

2022: Aprovado por unanimidade o pagamento da fatura, tendo em vista que o aumento no 17 

valor verificado na referida fatura se deu devido à postagem dos boletos da anuidade 2022 de 18 

pessoa física e jurídica, o qual foi autorizado em dezembro de 2021 pela gestão vigente à 19 

época. 3. Alteração do horário de fechamento da sede do CRF-RJ: Aprovado por 20 

unanimidade a redução do horário de fechamento para às 20 (vinte) horas. 4. Organização 21 

dos murais e televisões da sede e seccionais: Solicitar aos assessores de comunicação 22 

que preparem o modelo de mural e vídeo institucional para ser exibido nas televisões. 5. 23 

Renomear a Portaria 1476/22: Aprovada por unanimidade a substituição do membro Ivaldo 24 

dos Santos por Daniel Melo Jacques. 6. Cartilha sobre LGPD: Aprovada por unanimidade. 25 

Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a 26 

reunião às 16h10 (dezesseis horas e dez minutos). Do que, para constar, eu, Marcelo da Silva 27 

Pereira, Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será 28 

assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, vinte e 29 

dois de fevereiro de dois mil e vinte e 30 

dois.******************************************************************************************************31 
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