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Ata da 1287ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia vinte e seis de julho de dois mil e vinte e dois. 2 

 

Às 13h12 (treze horas e doze minutos) do dia vinte e seis de julho de dois mil e vinte e dois, 3 

na 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. Auxílio-Educação solicitado pela funcionária Ingrid Teixeira: Ao 9 

Serviço Financeiro para verificar disponibilidade orçamentária. Após, retornar para a diretoria. 10 

2. Parecer Jurídico nº 43/2022 – Ressarcimento de multas de trânsito – CS Brasil: 11 

Aprovado por unanimidade o parecer jurídico. Indeferido o pedido de ressarcimento à 12 

contratada dos valores referentes às multas. 3. Parecer Jurídico nº 45/2022 – 13 

Ressarcimento de multas e avarias – Kantro Veículos: Aprovado por unanimidade o 14 

ressarcimento referente às avarias. Indeferido o pedido de ressarcimento à contratada dos 15 

valores referentes às multas. 4. Curso “Formação de Agente de Contratação – 16 

Pregoeiro e Dispensa Eletrônica de acordo com a nova Lei de Licitação com prática 17 

no sistema COMPRASNET: Aprovada por unanimidade a abertura de processo para 18 

verificar a viabilidade de contratação do curso. 5. Substituição da Supervisão do Serviço 19 

de Fiscalização, no período de 08 a 22 de agosto de 2022, tendo em vista que o 20 

Supervisor Marcelo Pereira irá cobrir as férias da Chefia da Fiscalização: Aprovada 21 

por unanimidade a substituição, da seguinte forma: farmacêutica fiscal Mayara Batista Padilha 22 

dos Santos, no período de 08 a 12 de agosto de 2022 e farmacêutica fiscal Bianca de Andrade 23 

Sousa Fernandes, no período de 15 a 22 de agosto de 2022. 6. Substituição de férias da 24 

Chefe do SAFP, Morena Wyler, no período de 15 a 28 de agosto de 2022: Aprovada 25 

por unanimidade a substituição pela farmacêutica fiscal Mayara Batista Padilha dos Santos. 7. 26 

Auxílio-Educação solicitado pelo funcionário André Moreira: Deferimento condicionado 27 

à aprovação do ACT 2022/2023. 8. Auxílio-Educação solicitado pelo funcionário Gilmar 28 

de Souza: Deferimento condicionado à aprovação do ACT 2022/2023. 9. Contratação de 29 

estagiários(as) de nível médio para o Arquivo: Aprovada por unanimidade a contratação 30 

de um(a) estagiário(a) para o período da manhã e um(a) estagiário(a) para o período da tarde. 31 

10. Solicitação ao T.I para implantação de procedimentos de rotina para observar 32 

melhor aproveitamento de programas, segurança e integridade do sistema: 33 

Aprovado por unanimidade. Encaminhar ao assessor da diretoria Alexandre Melilo e ao Chefe 34 
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do T.I, Alexis Marinho. 11. Extinção da cobrança de custos de serviço para expedição 35 

de carteira de identidade provisória e a primeira via da cédula de identidade 36 

profissional, ambas de farmacêuticos e técnicos: Aprovada por unanimidade a extinção 37 

da cobrança a partir de 1º de agosto do ano em curso, de acordo com a Resolução nº 725/22, 38 

do CFF. 12. Ida do assessor Marcos Lima ao curso Qualipharma, dia 30 de julho de 39 

2022, na Universidade Estácio de Sá – Campus Tijuca: Aprovado por unanimidade. 40 

Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a 41 

reunião às 14h10 (quatorze horas e dez minutos). Do que, para constar, eu, Marcelo da Silva 42 

Pereira, Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será 43 

assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, vinte e 44 

seis de julho de dois mil e vinte e 45 

dois.****************************************************************************************************** 46 

 


