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Ata da 1303ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e 2 
dois. 3 

 

Às 13h15 (treze horas e quinze minutos) do dia vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e 4 

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. 6 

Camilo Antonio Alves de Carvalho, Presidente, Luzimar Gualter Pessanha, Vice-Presidente, 7 

Adriano Tancredo de Castro, Tesoureiro e Marcelo da Silva Pereira, Secretário-Geral. 8 

Iniciando os trabalhos, o Presidente submete para apreciação os seguintes itens: Assuntos 9 

Deliberativos: 1. Solicitação de reembolso de despesas – funcionário Eliezer 10 

Almeida: Fica decidido de deverá ser aberta uma sindicância para apuração dos fatos e 11 

responsabilidades. 2. Texto para o check in box no site do CRF-RJ para acordo de 12 

cooperação  de empresas: Aprovado por unanimidade. 3. Horário de funcionamento 13 

do CRF-RJ nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo na 2ª fase: Aprovado por 14 

unanimidade os horários de expediente previstos nos incisos I, II e III do artigo 2º, Portaria nº 15 

9763/22, do Ministério da Economia, a saber: “I - nos dias em que os jogos se realizarem às 16 

12h não haverá expediente; II - nos dias em que os jogos se realizarem às 13h, o expediente 17 

se encerrará às 11h, horário de Brasília; e III - nos dias em que os jogos se realizarem às 16h, 18 

o expediente se encerrará às 14h, horário de Brasília”. 4. Rodízio de funcionários nos dias 19 

23 e 30 de dezembro de 2022: Aprovado por unanimidade. A chefia definirá a escala, sendo 20 

observado o mínimo de 50% de funcionários no setor em cada um dos dias. 5. Correção da 21 

data do I Encontro de Farmacêuticos Fiscais do CRF-RJ, para 07 a 09 de dezembro 22 

de 2022, em Petrópolis-RJ: Aprovado por unanimidade. 6. Projeto Integração na 23 

UNIFESO, a ser realizado no dia 06 de dezembro de 2022, em Teresópolis-RJ: 24 

Aprovada por unanimidade a ida do Presidente e do Tesoureiro, juntamente com um 25 

motorista. 7. Solicitação de motorista para os representantes do CRF-RJ no evento 26 

de 110 anos da Faculdade de Farmácia da UFF, dia 1º de dezembro de 2022, em 27 

Niterói-RJ: Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais 28 

desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às 14h10 (quatorze horas e dez 29 

minutos). Do que, para constar, eu, Marcelo da Silva Pereira, Secretário-Geral, mandei digitar 30 

a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros da 31 

Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e 32 

dois.******************************************************************************************************33 
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