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6ª ATA DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL – CER DO CRF-SE 

 

Ao terceiro dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 

dezessete horas na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de 

Sergipe, situado à Avenida Gov. Paulo Barreto de Menezes 352, Bairro 13 de 

Julho, nesta capital, realizou-se a sexta reunião da Comissão Eleitoral Regional 

– CER do CRF-SE com a finalidade de analisar a solicitação de debate entre as 

chapas para Diretoria do CRF-SE protocolada sob número 5653/2019 em 

01/10/19 às 17:27h na sede do CRF-SE pelo representante da Chapa 2 - No 

Rumo Certo, o Sr. Marcos Cardoso Rios. Na referida reunião estavam presentes: 

a Sra. Helena Ferreira Lima – Presidente da CER, Sra. Tatiana Damasceno da 

Silva e Sra. Lindaci Medeiros de Oliveira – membros da CER. Declarada aberta 

a sessão. Considerando a solicitação de debate e o § 2º do artigo 68 da 

Resolução CFF nº 660/2018 que preconiza debates desde que todas as chapas 

concorrentes sejam convidadas a participar, devendo ser transmitidos ao vivo 

via Internet. A CER convocará as chapas participantes, Chapa 1 – “Integração, 

Diálogo, e União para Avançar!” e Chapa 2 – “No Rumo Certo”, para participar 

do debate eleitoral que se pretende realizar no dia 08/10/2019, a partir das 15:00 

horas, na sede do CRF-SE, para discussão das propostas de gestão. A 

convocação será enviada na presente data por e-mail e a CER aguardará 

confirmação da participação das chapas até ao meio dia de 07/10/19 para que o 

referido debate seja organizado. Fica definido que somente haverá o debate caso 

as duas chapas concorrentes aceitem participar e confirmem por e-mail a 

participação dentro do prazo definido. Nada mais a tratar, foi encerrada a 

reunião, da qual, eu, Tatiana Damasceno da Silva, lavrei a presente ata que, após 

lida e aprovada foi assinada pelos membros da CER. 
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