
 
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
               CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO          
               ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CRF - RJ 
 
 

1 
 

Ata da 1277ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia dezessete de maio de dois mil e vinte e dois. 2 

 

Às 12h50 (doze horas e cinquenta minutos) do dia dezessete de maio de dois mil e vinte e 3 

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

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

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

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

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

Deliberativos: 1. Nomeação de defesor(es) dativo(s) para defesa dos farmacêuticos 9 

que não comparecerem para prestar depoimento à Comissão de Ética: Fica decidido 10 

que os assessores jurídicos deverão elaborar um edital de chamamento público para abertura 11 

de vagas para defensores dativos. 2. Substituição da Dra. Morena Wyler pela Dra. 12 

Mayara Padilha durante as férias da primeira, no período de 23 de maio a 02 de 13 

junho de 2022: Aprovado por unanimidade. 3. Of. Gab. Dir. nº 6203/2022 – CRF-SP – 14 

Convite para encontro de diretores, a ser realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 15 

2022, em SP: Aprovado por unanimidade a ida dos quatro diretores do CRF-RJ. 4. Reunião 16 

com a Coordenadora Farmacêutica de Araruama com o Superintendente, na 17 

Seccional de Cabo Frio, dia 30 de maio de 2022: Aprovado por unanimidade. 5. Convite 18 

do Diretor do Instituto de Biologia do Exército para visita no dia 27 de maio de 2022: 19 

Aprovada por unanimidade a ida do diretor Secretário-Geral e do Superintendente. 6. 20 

Participação do Presidente e do Secretário-Geral no Simpósio “Desafios da 21 

Profissão Farmacêutica”, a ser realizado em Cabo Frio no dia 20 de maio de 2022: 22 

Aprovado por unanimidade. Ida dia 20 e retorno dia 21, tendo em vista que o evento será 23 

realizado à noite. 7. Chefe do STI solicita autorização para inserir na página eletrônica 24 

do CRF-RJ o link de acesso para a plataforma de pagamento de boletos via cartão 25 

de crédito: Aprovado por unanimidade. 8. Ofício nº 0147/2022 CRF/AM – Convite para 26 

participar da comemoração de 50 anos do Regional e V Simpósio de Ciências 27 

Farmacêuticas do Amazonas, nos dias 13 a 15 de julho de 2022: Aprovado por 28 

unanimidade a ida dos quatro diretores do CRF-RJ. 9. Folga de eleição do funcionário da 29 

Seccional de Cabo Frio, dia 18 de maio de 2022: Aprovado por unanimidade. A seccional 30 

funcionará normalmente, tendo em vista a ida do funcionário Alan Tinoco nesta data. 10. 31 

Proposta de Ordem de Serviço. Regulamenta os procedimentos para padronização 32 

de processos administrativos: Aprovada por unanimidade. 11. Curso de TR e ETP para 33 
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chefes de setores: Aprovada por unanimidade a abertura de processo para cotação e 34 

viabilidade de contratação, nas modalidades on line ou presencial. 12. Convocação dos 35 

coordenadores das seccionais para reunião com a diretoria: Aprovado por 36 

unanimidade. A reunião será realizada em data a ser definida. 13. Pagamentos de diárias, 37 

suprimento, jeton e reembolsos: Fica decidido que o Serviço Financeiro realizará novo 38 

pagamento da mesma natureza somente após a entrega de todos os documentos necessários 39 

para a correta conclusão do empenho anterior. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais 40 

desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às 14h23 (quatorze horas e vinte e 41 

três minutos). Do que, para constar, eu, Marcelo da Silva Pereira, Secretário-Geral, mandei 42 

digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros 43 

da Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, dezessete de maio de dois mil e vinte e 44 

dois.****************************************************************************************************** 45 

 


