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ELEIÇÕES

Plenário elege
nova diretoria
do CFF

O Plenário do Conselho Federal de Farmácia (CFF)
elegeu, na manhã do dia 20 de dezembro de 2006, a
nova diretoria do órgão. A chapa vencedora foi forma-
da pelos atuais diretores Jaldo de Souza Santos (Presi-
dente), Edson Chigueru Taki (Vice-presidente), Lérida
Maria dos Santos Vieira (Secretária-Geral) e Salim Tuma
Haber (Tesoureiro). Eles foram reconduzidos aos mes-
mos cargos por 19 dos 24 votos que compõem o Ple-
nário. Quatro conselheiros votaram contra, e um vo-
tou em branco. A gestão dos novos diretores é de dois
anos e vai até o dia 31 de dezembro de 2007. A posse
ocorreu, logo após a apuração dos votos.

A chapa vencedora enfrentou os candidatos da
chapa de oposição, formada por Célia Gervásio Cha-
ves (Presidente), Paulo Roberto Boff (Vice-presidente),
Ângela Ferreira Vieira (Secretária Geral) e Jorge Caval-
canti de Oliveira (Tesoureiro).

Em seu breve discurso de posse, Dr. Jaldo de Sou-
za Santos, Presidente reeleito pela quinta vez conse-
cutiva, enfatizou que, nessas eleições, não houve ven-
cedores, nem derrotados. A hora, exclamou ele, é de
união de esforço em favor de soluções dos problemas
mais pontuais da profissão. “Todos, aqui, precisam es-
tar empenhados em trabalhar e em se comprometer
com as causas profissionais”, pediu o Presidente.
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ano de 2006 inicia-se com a renovação de parte
do Plenário do Conselho Federal de Farmácia

(CFF). No dia 11 de novembro de 2005, foram reali-
zadas eleições para conselheiros federais, em dez Es-

tados: Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Dis-
trito Federal (nestes, foram escolhidos os seus re-
presentantes para o quadriênio 2006-2009) e Ama-
zonas/Roraima, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Sergipe
e Tocantins (onde foram escolhido os conselheiros
para o quadriênio 2007-2010). Veja a composição
do Plenário do CFF, a partir de 2006.

Clóvis Lorena C. Pedroso (AL) Jorge Antônio Piton Nascimento (BA)Sebastião Ferreira Marinho (AM/RR) Marco Aurélio Schramm Ribeiro (CE) Antônio Barbosa da Silva (DF) Magali Demoner Bermond (ES)

Jaldo de Souza Santos (GO) Ângela Ferreira Vieira (MG)Ronaldo Ferreira Pereira Filho (MA) Edson Chigueru Taki (MT) Osnei Okumoto (MS) Salim Tuma Haber (PA/AP)

João Samuel de Morais Meira (PB) Ronaldo Costa (PI)Carlos Alberto Cavalcanti Gallindo (PE) Arnaldo Zubioli (PR) Jorge Cavalcanti de Oliveira (RJ) Lenira da Silva Costa (RN)

Lérida Maria dos Santos Vieira (RO/AC) Paulo Roberto Boff (SC)Célia Machado Gervásio Chaves (RS) Maria da Aparecida Vianna (SE) Ely Eduardo Saranz Camargo (SP) Amilson Álvares (TO)

A relação dos conselheiros segue a ordem alfabética dos nomes dos Estados que representam.
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