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Ata da 1272ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia cinco de abril de dois mil e vinte e dois. 2 

 

Às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia cinco de abril de dois mil e vinte e dois, na 3 

sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, na Rua 4 

Afonso Pena, nº 115, nesta cidade, reuniram-se os Srs. Membros da Diretoria, Drs. Camilo 5 

Antonio Alves de Carvalho, Presidente, Luzimar Gualter Pessanha, Vice-Presidente, Adriano 6 

Tancredo de Castro, Tesoureiro e Marcelo da Silva Pereira, Secretário-Geral. Iniciando os 7 

trabalhos, o Presidente submete para apreciação os seguintes itens: Assuntos 8 

Deliberativos: 1. Treinamento sobre LGPD: Aprovado por unanimidade a realização de 9 

dois cursos anuais, a ser ministrado pela Chefe do Serviço Jurídico. O local ainda será 10 

definido. 2. Ida do assessor do T.I ao CRF-PR: Aprovado por unanimidade. A data será 11 

definida, conforme disponibilidade do CRF-PR. 3. Nomeação do funcionário Fabiano dos 12 

Santos como fiscal de contrato de luz e internet da Seccional de Duque de Caxias: 13 

Aprovado por unanimidade. 4. Nomeação da funcionária Kátia Christina Gomes da 14 

Silva como fiscal de contrato de telefonia fixa da sede: Aprovado por unanimidade. 5. 15 

Definição das funções a serem desempenhadas pela contadora Patricia Garcia 16 

Salles na D.A: Fica decidido que a contadora ficará lotada no setor de Dívida Ativa 17 

desempenhando as funções de controladoria, ficando a mesma subordinada diretamente à 18 

Diretoria do CRF-RJ. 6. Transferência de funcionários de setor: Aprovado por 19 

unanimidade as seguintes transferências: Luiz Carlos Lima Simões transferido do SCT para o 20 

Serviço de Registro, Daniel da Silva Pereira transferido do Arquivo para o SCT e Jane Santos 21 

Teles da Costa transferida do Arquivo para a Dívida Ativa. 7. Metragem mínima do local a 22 

ser instalada a Seccional de Nova Iguaçu: Fica decidido que deverá ser adotada, como 23 

referência, a metragem da última sala onde funcionava anteriormente a referida Seccional. 24 

Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a 25 

reunião às 15h22 (quinze horas e vinte e dois minutos). Do que, para constar, eu, Marcelo da 26 

Silva Pereira, Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, 27 

será assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, 28 

cinco de abril de dois mil e vinte e dois.*************************************************************** 29 

 


