ARTIGO

Deliberações e deliberações
Comissão de Legislação e Regulamentação do Conselho Federal de Farmácia:
Armando Luciano de Lacerda Marçal Filho (PA), Cristiane da Silva Gonçalves
(SP), Garibaldi José de Carvalho Filho (MA), Luíza Barbosa de Oliveira (GO),
Márcio Antônio da Fonseca e Silva (SP) e Sérgio Antônio Löff (RS)
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