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Ata da 1292ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia seis de setembro de dois mil e vinte e dois. 2 

 

Às 13h39 (treze horas e trinta e nove minutos) do dia seis de setembro 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. Convênio de estágio com a IFRJ: Aprovado por unanimidade. 2. 9 

Proposta de parceria Instituto Navigare: Responder ao requerente que deverá aguardar a 10 

publicação do edital de chamamento público para convênios com o CRF-RJ. 3. Horário de 11 

funcionamento do CRF-RJ nos dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo na 1ª fase: 12 

Aprovado por unanimidade o expediente da sede e seccionais das 9 horas às 14 horas, sem 13 

interrupção para almoço, nos jogos com início às 16 horas. No jogo que será realizado às 13 14 

horas, o expediente na sede e seccionais será das 8 horas às 11 horas, sem interrupção para 15 

almoço. 4. Padronização das assinaturas dos e-mails institucionais: Aprovado por 16 

unanimidade. O T.I deverá auxiliar e acompanhar a atualização. 5. Treinamento on-line 17 

para os farmacêuticos fiscais “Formação Expert Assuntos Regulatórios de 18 

Medicamentos”: Aprovado por unanimidade. O custeio será realizado com a verba do 19 

Programa de Aperfeiçoamento da Fiscalização. Ao serviço de Administração para abertura de 20 

processo. 6. Solicitação da funcionária Amanda Carvalho de liberação para estágio 21 

obrigatório: Aprovado por unanimidade, mediante a compensação nas férias. 7. Ofício 22 

Circular nº 0057/2022–SPE-CFF, que trata sobre implantação do SEI: Informar ao CFF 23 

o interesse em aderir e solicitar maiores informações. 8. Contratação de estagiário(a) de 24 

nível médio para o Serviço de Registro: Aprovado por unanimidade. 9. Criação de 25 

comissão de transição relacionada ao art. 191 da Lei 14133/21: Aprovada por 26 

unanimidade a nomeação da comissão, assim composta: Patrícia Maria dos Santos Silva 27 

(Presidente), Igor Solter Gadaleta, Ingrid Louise Garcia Teixeira, Lilian Oliveira Lopes e Ivaldo 28 

dos Santos (Suplente). 10. Abertura de processo para contratação direta de operadora 29 

de plano de saúde: Solicitar ao Serviço Jurídico e Serviço de Administração um parecer 30 

sobre o caso em questão. 11. Ida do Superintendente à Plenária do CFF, dias 29 e 30 31 

de setembro de 2022: Aprovado por unanimidade. 12. Projeto Integração Uniabeu: 32 

Aprovado por unanimidade. Aguardar a confirmação da data para designar o representante do 33 

CRF-RJ. 13. Estudo para troca do Sistema SICON para o SAGICON por 34 
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inexigibilidade, conforme o parecer feito pelo Setor de Tecnologia da Informação do 35 

CRF-RJ: Fica decidido que o Serviço Jurídico analise o parecer do T.I e elabore parecer 36 

jurídico para estartar o processo de aquisição do novo sistema. 14. Renovação de contrato 37 

com a empresa de guarda de documentos, GRM, com aumento previsto em lei de 38 

25%: Aprovado por unanimidade. 15. Termo de autorização de uso de imagem e voz: 39 

Encaminhar o texto para o Serviço Jurídico analisar se atende os requisitos da LGPD. 16. 40 

Ofício nº 24/2022 - INSTITUTO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E QUALIDADE – ICTQ 41 

convida a diretoria do CRF-RJ para participar do ICTQ STATION, que será realizado 42 

no dia 22 de outubro de 2022, em São Paulo-SP: Aprovada por unanimidade a ida da 43 

Diretoria e do Superintendente. 17. UNISUAM convida o CRF-RJ para ministrar palestra 44 

institucional, no dia 26 de setembro de 2022: Aprovado por unanimidade. O Presidente 45 

ministrará a palestra. 18. Inclusão no autoatendimento de solicitação de autorização 46 

para utilização do CPF do profissional para recebimento de descontos por 47 

empresas parceiras: Aprovado por unanimidade, tendo em vista a necessidade de 48 

cumprimento à LGPD. 19. Curso e-social-EFD-REINF e DCTFWEB para os funcionários 49 

do RH: Aprovado por unanimidade. Ao Serviço de Administração para abertura de processo. 50 

20. Expedição de ofício para a Prefeitura de Nova Friburgo sobre a regularização de 51 

direitos dos farmacêuticos no próximo concurso público: Aprovado por unanimidade. 52 

21. Contratação de estagiário(a) para a Secretaria Executiva: Aprovada por 53 

unanimidade a contratação de 01 (um) estagiário(a) cursando Administração. Nada mais 54 

havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às 55 

15h10 (quinze horas e dez minutos). Do que, para constar, eu, Marcelo da Silva Pereira, 56 

Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada 57 

por mim e pelos membros da Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, seis de setembro 58 

de dois mil e vinte e dois.******************************************************************************* 59 

 


