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Ata da 1307ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia vinte e sete de dezembro de dois mil e vinte e 2 
dois. 3 

 

Às 13h07 (treze horas e sete minutos) do dia vinte e sete de dezembro 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. Convite ao CRMV e VISA Rio para reunião sobre farmácias 10 

hospitalares de medicamentos veterinários: Aprovado por unanimidade. Enviar ofício 11 

com 03 (três) sugestões de datas. 2. Transferência de farmacêutica fiscal: Aprovada por 12 

unanimidade a transferência de lotação da farmacêutica fiscal Bianca de Andrade Sousa 13 

Fernandes para a Seccional da Região Serrana, a partir do segundo semestre de 2023. 3. 14 

Contratação de estagiário(a) de nível médio para o SAFP: Aprovado por unanimidade. 15 

4. Contratação de estagiário(a) de nível superior em Farmácia para o SAFP: 16 

Aprovado por unanimidade. 5. Levantamento do prazo para vencimento dos contratos 17 

dos funcionários temporários: Fica decidido que o setor de RH deverá realizar o 18 

levantamento, com prazo de entrega à diretoria até o dia 02 de janeiro de 2023. 6. Cerimônia 19 

de Colação de Grau e Projeto Integração na Ferlagos, em Cabo Frio-RJ: Aprovada por 20 

unanimidade a ida da diretoria e da conselheira Talita Barbosa Gomes. A Colação de Grau 21 

será realizada no dia 20 de janeiro de 2023. O Projeto Integração ainda terá a data definida. 22 

Nada mais havendo a tratar e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a 23 

reunião às 14h10 (quatorze horas e dez minutos). Do que, para constar, eu, Marcelo da Silva 24 

Pereira, Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será 25 

assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, vinte e 26 

sete de dezembro de dois mil e dois.****************************************************************** 27 

 


