
 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SINFARN - REALIZADA AO VIGÉSIMO 1 

QUARTO DIA DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 2 

  3 

Às Dezesseis horas do vigésimo quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, na sede do 4 

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Norte – CRF/RN, sito na Praça André 5 

de Albuquerque, 634 – Centro – Natal/RN. De acordo com EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO 6 

SINFARN:  7 

O SINFARN convoca todos os profissionais farmacêuticos da empresa Empreendimentos 8 

Pague Menos S/A, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se-á na sede 9 

do CRF/RN, localizada na Pç. André de Albuquerque, n° 634, Cidade Alta, Natal/RN – CEP. 10 

59.025-410, no dia 24 de outubro de 2017, às 16 horas, em primeira convocação; e no mesmo dia, 11 

às 16:30 horas, em segunda e última convocação, tendo a seguinte ordem do dia: 12 

1. Reajuste Linear de acordo com a CCT 2017/2018 13 

2. Fixa o valor de acompanhamento farmacêutico no valor unitário de R$ 1,05, a serem pagos a 14 

partir de 01 de março de 2018, sem a existência de qualquer obrigação pecuniária anterior. 15 

No tocante aos demais serviços serão pagos 7% sobre o valor cobrado ao cliente. 16 

3. Reinserção do anuênio/quinquênio em contracheques dos farmacêuticos; 17 

4. Fica assegurado ao farmacêutico associado o pagamento da anuidade profissional no valor de 18 

50% pagos pela empresa a título de auxílio profissional; 19 

5. Aprovado pelos presentes na Assembleia, a contribuição associativa no valor de R$ 20,00, 20 

descontado em folha de pagamento e repassado ao sindicato até o 5º dia útil subsequente do 21 

pagamento. 22 

6. Nas atribuições farmacêuticas fica sem efeito o disposto segundo da clausula vigésima 23 

sétima da CCT 2017.2018; 24 

7.  25 

8. E permanece as demais clausulas da CCT 2017.2018. 26 

Após a leitura do edital realizada pela secretária Dra. Elaine Cristina Câmara Pereira, Dra. Jacira 27 

Elvira de O. B. Prestes (Presidente) presidiu a reunião juntamente com os demais membros do 28 

sindicato. Havendo número legal, a Senhora Presidente deu por aberta à sessão, inicialmente, 29 

cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a presença dos farmacêuticos, em seguida, deu 30 

início à discussão da Pauta acima. Tomando a palavra, Elaine Cristina Câmara Pereira falou sobre a 31 

reforma trabalhista no seu impacto na vida do trabalhador e ressalvando a filiação como fonte de 32 

custeio para a sobrevivência da entidade sindical. Logo após a Presidente colocou em discussão a 33 

pauta do dia, no qual os farmacêuticos concordaram por unanimidade com todas as proposta acima 34 

mencionados. 35 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do SINFARN deu por encerrada a sessão, solicitando que 36 

fosse lavrada a presente Ata e assinada a lista de presença, que após lida e aprovada, vai assinada 37 



 
 

por mim,  , Dra. Elaine Cristina Câmara Pereira, secretária e pela Senhora 38 

Presidente, , Dra. Jacira Elvira O. B. Prestes. 39 


