CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ
TELEFAX: (91) 3239-9510/

FONE: (91) 3239-9500

E-MAIL: comissaoeleitoral@crfpa.org.br

Ata da VI Reunião da Comissão Eleitoral Regional do Conselho Regional de
Farmácia do Estado do Pará - CRF-PA, realizada em doze de setembro de dois mil
de dezenove.
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CER para as seccionais, a fim de não causar despesas ao CRF-PA com deslocamento e
diárias; portanto, será realizada uma videoconferência com as seccionais a fim de
verificar os espaços físicos e repassar as orientações necessárias. Também foi acordado
que sempre haverá um membro da Comissão Eleitoral Regional durante os dias de
votação, na sede do CRF-PA, para acompanhamento e supervisão. Para esse período
será providenciada uma lista onde serão feitas as ocorrências que julgarem ser
necessárias, tanto na sede quanto nas seccionais. Por fim, a Comissão Eleitoral Regional
encerrou suas atividades às doze horas. É lavrada a presente ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada nos termos da lei.
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