SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CRF - RJ
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Ata da reunião da Comissão Eleitoral Regional do Conselho Regional de Farmácia do
Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia vinte e três de julho de 2019.

5

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, foi iniciada a reunião

6

da Comissão Eleitoral Regional. Reuniram-se as Sras. Membros da Comissão

7

Eleitoral Regional, instituída conforme Diário Oficial da União de 25 de junho de

8

2019, seção 2, página 59, farmacêutica Renata da Silva Antunes – Presidente,

9

farmacêutica Marta de Souza Albernaz e farmacêutica Regina Célia Abossamra.

10

Não houve presença de postulantes. Iniciando os trabalhos, foram apreciados os

11

seguintes itens: 1) Deferimento das inscrições: Após conferência na reunião

12

anterior de todos os documentos e protocolos entregues, procedeu-se com a

13

elaboração da publicação sobre o deferimento das candidaturas dos postulantes. O

14

Edital nº 3 redigido na reunião será publicado no site do CRF até a data de 26 de

15

julho de 2019 e encaminhado por email a todos os postulantes, de acordo com a

16

Resolução nº 660/18 do CFF; 2) Modelo de Sorteio a ser aplicado em 07 de

17

agosto de 2019: Elaborou-se um procedimento de sorteio a ser divulgado no site

18

do CRF e encaminhado por e-mail a todos os postulantes. Não há prazo ou método

19

definido pelo CFF. A CER se propôs a publicar até a data de 05 de agosto de 2019;

20

3) Informes sobre a reunião em 18 de julho de 2019: A reunião ocorreu em

21

Brasília e foi uma reunião para a apresentação da empresa Infolog, responsável por

22

organizar a votação eletrônica de todos os Conselhos Regionais. Foi uma reunião

23

técnica, onde também esteve presente o Sr. Alexis Marinho, representando a

24

Tecnologia de Informação do CRF RJ. Foi informado sobre a necessidade de

25

cumprimento dos prazos propostos para o envio dos dados. O CFF oportunamente

26

enviará a quinta instrução; 4) Esclarecimento sobre a pergunta da reunião

27

anterior: Acesso aos documentos: após consulta da CER ao CFF, obteve-se como

28

resposta que, de acordo com a terceira instrução, os processos eleitorais são

29

públicos e devem estar acessíveis para vistas e cópias a todos os interessados.

30

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

31

encerrada a reunião. Rio de Janeiro, vinte e três de julho de dois mil e dezenove.

32

Renata da Silva Antunes __________________________________

33

Marta de Souza Albernaz__________________________________

34

Regina Célia Abossamra_________________________________

Aos vinte e três dias do mês de julho de 2019, com início às 18h00min, na sede do

1

