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Ata da 1269ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia quinze de março de dois mil e vinte e dois.
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Às 14h35 (quatorze horas e trinta e cinco minutos) do dia quinze de março de dois mil e vinte
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e dois, na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, na
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Rua Afonso Pena, nº 115, nesta cidade, reuniram-se os Srs. Membros da Diretoria, Drs.
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Camilo Antonio Alves de Carvalho, Presidente, Luzimar Gualter Pessanha, Vice-Presidente,
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Adriano Tancredo de Castro, Tesoureiro e Marcelo da Silva Pereira, Secretário-Geral.
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Iniciando os trabalhos, o Presidente submete para apreciação os seguintes itens: Assuntos
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Deliberativos: 1. Proposta de deliberação Comissão de Orientação Profissional:
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Aprovado por unanimidade o encaminhamento da proposta de deliberação para aprovação em
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Plenária. A Comissão será composta pelos seguintes membros: Dra. Luzimar Gualter
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Pessanha (Presidente da Comissão), Dra. Amanda Sousa Pinheiro Carboni (Presidente da
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Comissão de Ética), Dr. Marcos Antonio dos Santos Alves. 2. Funcionário(a) para a Dívida
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Ativa: Aprovado por unanimidade a transferência de um(a) funcionário(a) para o setor, a ser
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definido pela diretoria. 3. Convocação de funcionário(a) aprovado(a) no concurso de
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2015 para as seccionais de Cabo Frio e Niterói: Fica decidido que o RH deverá dar
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continuidade às convocações dos aprovados, respeitando a ordem de classificação, até que
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se consiga preencher as vagas. 4. Convocação de funcionário(a) aprovado(a) para a
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Seccional de Barra Mansa: Aprovado por unanimidade, tendo em vista a disponibilidade de
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vaga, com a saída de uma funcionária da seccional no final do mês em curso. 5. Quantidade
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de funcionários para a Seccional de Nova Iguaçu: Fica decidido que o quadro da
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seccional será composto por 2 (dois) funcionários, que serão convocados em momento
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oportuno. 6. Local de trabalho e computador para a arquivista: Fica decidido que a
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funcionária ficará alocada no setor de Arquivo, onde será instalado um computador, cedido

25

provisoriamente de outro setor, para utilização da mesma. 7. Contratação de estagiário(a)

26

de nível médio para as seccionais de Niterói e Cabo Frio: Aprovado por unanimidade. 8.
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Edital de chamamento para parcerias públicas para ações sociais: Aprovada por
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unanimidade a nomeação da comissão, composta pelos seguintes membros: Aline Coppola

29

Napp (Presidente), Fábio Lima Reis, Ivaldo dos Santos e Igor Solter Gadaleta (Suplente). A
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comissão elaborará o edital e o encaminhará para o Serviço de Administração. Nada mais
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havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às
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15h50 (quinze horas e cinquenta minutos). Do que, para constar, eu, Marcelo da Silva Pereira,
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Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada
por mim e pelos membros da Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, quinze de março
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de dois mil e vinte e dois.******************************************************************************
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