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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE BRAÍLIA – 1 

SINDIFARDF - CNPJ 00.531.178/0001-69. Em 18/10/2022, às 19h00min, em ambiente virtual 2 

(WhatsApp). Estiveram reunidos os membros da diretoria da entidade sindical, para tratar da 3 

seguinte ordem do dia. ITEM 01 – Indicação da composição da comissão eleitoral 2022; ITEM 02 – 4 

o que houver. O presidente do Sindicato, Farm. EDUARDO RODRIGUES DE ALVARENGA, iniciou os 5 

trabalhos agradecendo a presença de todos. Em seguida informou da necessidade da realização do 6 

processo eleitoral, pois o término do mandato da atual diretoria e conselho fiscal estava se 7 

encerrando no próximo dia 31 de dezembro de 2022. Apresentou o primeiro item da ordem do dia. 8 

ITEM 01 – Indicação da composição da comissão eleitoral 2022: O presidente apresentou os 9 

seguintes nomes dos seguintes farmacêuticos: DANILO GONÇALVES MOREIRA CASER, CPF n. 10 

807.767.521-20; WINSTON FERREIRA CAVALCANTE DE PAULA JUNIOR, CPF n. 005.132.211-07; e 11 

RENATO SOARES PIRES MELO, CPF 026.639.037-44, para organizar todo o processo eleitoral. Sendo 12 

acatado por unanimidade dos presentes. Passando para o segundo item da ordem do dia. ITEM 02 13 

– o que houver: Nenhuma proposta de assunto a ser acrescido à pauta. Assim, sem nenhuma 14 

manifestação por parte dos presentes, o Presidente encerrou a presente reunião às 20h00min 15 

fazendo os agradecimentos de praxe e eu BENEDITA DA CONCEICAO DOS SANTOS, Vice-presidente 16 

desta entidade sindical, lavro a presente ata juntamente com todos os presentes, por meio de 17 

assinatura eletrônica, para produzir os efeitos legais. As aprovações contidas nesta ata passam a 18 

prevalecer em todas as ações presentes e futuras desta entidade. --------------------------------------------19 
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EDUARDO RODRIGUES DE ALVARENGA  23 

Presidente 24 

BENEDITA DA CONCEICAO DOS SANTOS 25 

Vice-Presidente 26 

THAIS DE FATIMA DANTAS RAULINO COSTA  27 

Tesoureira 28 
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