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Ata da 1276ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia três de maio de dois mil e vinte e dois. 2 

 

Às 14h12 (quatorze horas e doze minutos) do dia três de maio 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. OFICIO 055ª JZ/055ª ZE/ 2300319 / 2022 – retorno da funcionária 9 

Patricia Rodrigues Monteiro: A diretoria tomou ciência do ofício supra e a funcionária 10 

retornou às suas atividades no CRF-RJ no último dia 28. 2. Ofício Circular 0015/2022/CGP 11 

do CFF – sugestão de implantação de “Informes do CFF” nas pautas das Reuniões 12 

Plenárias do Regional: Aprovado por unanimidade. 3. Fechamento da Seccional de 13 

Itaperuna de 11 a 13 de maio de 2022, para pintura: Aprovado por unanimidade o 14 

fechamento da seccional. Cumpre informar que todos os custos da pintura serão de inteira 15 

responsabilidade do locador. À assessoria de Comunicação para divulgar o fechamento da 16 

referida seccional nas datas mencionadas, inclusive no dia 10, que é feriado municipal. 4. 17 

Transferência da funcionária Patricia Rodrigues Monteiro da Seccional de Niterói 18 

para a sede: Aprovado por unanimidade. A funcionária ficará lotada no setor de Arquivo. 5. 19 

Transferência do funcionário Eliezer Almeida da sede para a Seccional de Niterói: 20 

Aprovado por unanimidade. A transferência será em caráter temporário. 6. Ida do Chefe do 21 

T.I ao CRF-PR para visita técnica: Aprovado por unanimidade. Ida dia 2 e retorno dia 3 de 22 

junho de 2022. 7. Contratação de estagiário(a) de Economia para a Controladoria: 23 

Aprovado por unanimidade. 8. Campanha do agasalho e cobertor: Aprovado por 24 

unanimidade. A assessoria de Comunicação deverá providenciar a arte e divulgação. 9. 25 

Contratação de serviço em nuvem: Aprovado por unanimidade o estarte do processo 26 

administrativo para estudo e viabilidade de aquisição. 10. Simpósio “Desafios da 27 

Profissão Farmacêutica”, a ser realizado em Cabo Frio no dia 20/05/2022: Aprovada 28 

por unanimidade a participação da Vice-Presidente. Ida dia 20 e retorno dia 21 de maio de 29 

2022. 11. Auditoria do CFF (exercício 2019), de 09 a 13/05/2022, na sede do CRF-RJ: 30 

Ao Serviço Financeiro para providenciar a documentação. 12. Participação da Vice-31 

Presidente no  workshop ”A importância da integração entre a Vigilância Sanitária e 32 

Conselho Regional de Farmácia para a área de Atuação do Farmacêutico e setor 33 
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regulado” dia 25/05/2022, em Campos dos Goytacazes: Aprovado por unanimidade. Ida 34 

dia 24 retorno dia 26 de maio de 2022. 13. Limpeza da caixa d’água e cisterna da sede 35 

do CRF-RJ dia 14/05/2022: Aprovado por unanimidade. Estarão presentes o funcionário de 36 

manutenção da empresa terceirizada, Ricardo Duarte de Souza, um dos seguranças da 37 

empresa terceirizada, sendo autorizado o pagamento de horas extras aos mesmos, e o 38 

funcionário Rogério Alves da Silva, que optou pelo banco de horas. 14. Campanha de 39 

Atualização de Dados do farmacêutico: Aprovado por unanimidade. Às chefias do Serviço 40 

de Registro e Seccionais para orientarem os funcionários a verificarem junto aos profissionais, 41 

no ato do atendimento, se seus dados cadastrais estão atualizados. À assessoria de 42 

Comunicação para divulgar a campanha nas mídias sociais do CRF-RJ. Nada mais havendo a 43 

tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às 15h55 44 

(quinze horas e cinquenta e cinco minutos). Do que, para constar, eu, Marcelo da Silva 45 

Pereira, Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será 46 

assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, três de 47 

maio de dois mil e vinte e dois.************************************************************************* 48 

 


