
 

 

 

 

OFÍCIO Nº 44/2019/CFF/DIR/CRF/MG  
                                                                                   

                                                      Belo Horizonte, 15 de maio de 2019. 
 

Ilmo. Dr. 

Walter da Silva Jorge João 

Presidente do Conselho Federal de Farmácia 

SHIS QI 15 – Lote L - Lago Sul 

71.635-615 - BRASILIA- DF.  

 

Assunto: Resposta ao Ofício Circular 00012/2019 – CCJ-CFF – Relação de 

número de vagas e respectivo mandato de Conselheiro 

 

 

 Prezado Presidente, 

 

Considerando o Ofício Circular 00012/2019 – CCJ-CFF enviado a este CFF 

para que enviemos a relação com número de vagas e o respectivo mandato de cada 

uma delas a serem abertas de Conselheiros Regionais e Suplentes, levando em 

consideração os procedimentos para elaboração do calendário eleitoral e dos 

respectivos editais nos termos da Resolução/CFF nº 660/18; 

Considerando a aprovação do Regimento Interno – Deliberação 021/2018 na 

última Reunião Plenária ordinária realizada em 10 de maio de 2019, em que foi 

ajustado o quadro de Conselheiros para este Regional no número de 15 (quinze), 

sendo 12 (doze) efetivos e 3 (três) suplentes; 

Considerando os mandatos já existentes e o resultado da última eleição. 

Informamos que o atual quadro de representatividade de Conselheiros é o 

seguinte: 

 

- Composição Atual: 15 (quinze) Conselheiros Efetivos e 2 (dois) suplentes; 

- Número de mandatos que se encerram em 2019: 4 (quatro); 

- Número de mandatos que se encerram em 2021: 8 (oito) efetivos e 1 (um) 

suplente; 

- Número de mandatos que se encerrarão em 2022: 3 (três) efetivos e 1 (um) 

suplente; 



 

 

 

 

Nesse diapasão, nas eleições de 2019 a fim de se cumprir o estabelecido no 

artigo 7º da Deliberação 021/2018 – Regimento Interno, no que concerne à 

composição do conselho, deverão ser eleitos: 

- 1 (um) Conselheiro Efetivo para mandato 2020/2023 e 1 (um) Suplente 

para mandato 2021/2023; 

1 (um) Conselheiro Federal Efetivo para mandato 2020/2023 e 1 (um) 

Suplente para mandato 2020/2023 

Sem mais, despedimo-nos e na oportunidade elevamos protestos de 

estima e consideração. 

 

Respeitosamente, 

 
 
 

Farm.ª Yula de Lima Merola 
Presidente do CRF/MG 

 


