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Ata da Reunião da Comissão Eleitoral Regional do Conselho Regional de Farmácia do 1 
Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia vinte e cinco de junho de 2019. 2 
 3 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho, com início às 18h00min, na sede do 4 

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, foi iniciada a 5 

reunião da Comissão Eleitoral Regional. Reuniu-se o Presidente da Comissão 6 

Eleitoral Regional e os demais membros, instituída conforme Diário Oficial da 7 

União de 25 de junho de 2019, seção 2, página 59, farmacêutica Renata da Silva 8 

Antunes, farmacêutica Marta de Souza Albernaz e farmacêutica Regina Célia 9 

Abossamra. Registre-se ainda a presença dos servidores do Conselho Regional 10 

de Farmácia, abaixo nominados, aos quais realizam atribuições e ações de apoio 11 

ao processo eleitoral, a saber: Patrícia Mendes Vital Brazil, chefe da Secretaria 12 

Executiva, Margarida Maria Pereira Daniel, chefe da Secretaria, das assessoras 13 

da Diretoria: Camila Gaglianone Vieira Moutinho e Andréa Nunes Fontes. Iniciando 14 

os trabalhos, são apreciados os seguintes itens: 1) Prazo para entrega dos 15 

documentos e certidões: Foi decidido após consulta ao CFF, que o prazo para 16 

entrega dos documentos pendentes (exceto certidões) para a inscrição para as 17 

eleições poderá ser efetuado em até o dia 15 de julho de 2019, de acordo com o 18 

cronograma do Edital nº 1 do Conselho Federal de Farmácia. As certidões 19 

pendentes poderão ser entregues em até 30 (trinta) dias após o término das 20 

eleições, desde que o candidato comprove, por protocolo ou pedido que solicitou 21 

a(s) certidão(ões) dentro do período eleitoral (1º a 5 de julho de 2019). Esta 22 

informação será publicada no site do CRF-RJ na data de 28 de junho de 2019. 2) 23 

Presença dos membros da CER na semana de inscrição: Foi decidido que os 24 

membros da CER se farão presentes de forma alternada no período de 1º a 5 de 25 

julho, período das inscrições com o recebimento de documentos. 3) Conclusão e 26 

aprovação do check-list (documentos que deverão ser apresentados para 27 

inscrição de candidatos e chapas): Foi discutido e finalizado o documento 28 

check-list para orientação aos candidatos sobre os documentos e certidões, com 29 

os endereços eletrônicos, de acordo com a Resolução nº 660/2018, a ser 30 

publicado no site do CRF-RJ. 4) Definição da data do sorteio do números das 31 

chapas e candidatos: O sorteio do número das chapas e candidatos será realizado 32 

no dia 07 de agosto, às 14 horas, no plenário da sede do CRF-RJ. Ficou como 33 

assunto para a próxima reunião, a se realizar em 04 de julho de 2019, o método a ser 34 

aplicado no sorteio. Nada mais havendo a tratar para o momento e ninguém mais 35 
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desejando fazer o uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião as 20h00min, tendo 36 

sido lida esta ata e considerada conforme. Rio de Janeiro, vinte e cinco de junho de 37 

dois mil e dezenove.   38 

Renata da Silva Antunes __________________________________ 39 

Marta de Souza Albernaz__________________________________ 40 

Regina Célia Abossamra_________________________________ 41 

Patrícia Mendes Vital Brazil_______________________________ 42 

Margarida Maria Pereira Daniel____________________________  43 

Camila Gaglianone Vieira Moutinho_________________________ 44 

Andréa Nunes Fontes____________________________________ 45 

 46 

 47 

 48 

Retifica-se a informação:  49 

onde se lê: As certidões pendentes poderão ser entregues em até 30 (trinta) dias 50 

após o término das eleições, desde que o candidato comprove, por protocolo ou 51 

pedido que solicitou a(s) certidão(ões) dentro do período eleitoral (1º a 5 de julho 52 

de 2019). Esta informação será publicada no site do CRF-RJ na data de 28 de 53 

junho de 2019. 54 

leia-se: em até 30 (trinta) dias após o término das inscrições para as  55 

eleições – De acordo com publicação de Portaria CER 01/2019 de 28 de junho 56 

de 2019 57 


