SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CRF - RJ
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Ata da 1274ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia dezenove de abril de dois mil e vinte e dois.

3

Às 14h15 (quatorze horas e quinze minutos) do dia dezenove de abril de dois mil e vinte e
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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.
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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. Autorização para os diretores e assessores jurídicos designados
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para participarem das reuniões plenárias do CFF, quando necessário, durante o
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exercício de 2022: Aprovado por unanimidade. 2. Capacitação em LGPD: Fica decidido

12

que a chefe do Serviço Jurídico e a assessora Lílian deverão verificar junto ao sistema S a
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possibilidade de curso gratuito de capacitação em LGPD. 3. Proposta de Ordem de
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Serviço. Disciplina os procedimentos para a devolução de cartas com Autos de
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Infração, Multa e improvimento CFF pela Empresa Brasíleira de Correios e
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Telégrafos: Aprovado por unanimidade. 4. Revogação da transferência da funcionária
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Kátia Christina do STI para a Secretaria: Aprovado por unanimidade. Fica decidido que a
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funcionária ficará lotada no Serviço Jurídico, mantendo as funções inerentes ao seu cargo. 5.
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Convocação de concursado aprovado para Seccional de Campos: Aprovado por
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unanimidade. 6. Convocação de concursado aprovado para Seccional de Niterói:
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Aprovado por unanimidade. 7. 4º Congresso Nacional Sobre a Atuação da Assessoria
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Jurídica: Aprovado por unanimidade a inscrição no curso on line para a Chefe do Serviço
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Jurídico ou por advogado(a) indicado pela mesma. Nada mais havendo a tratar e ninguém
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mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às 15h20 (quinze horas e vinte
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minutos). Do que, para constar, eu, Marcelo da Silva Pereira, Secretário-Geral, mandei digitar
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a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros da
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Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, dezenove de abril de dois mil e vinte e
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dois.******************************************************************************************************
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