
 

COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA – CER-CRFSC – ELEIÇÕES 2021 

ATA DA REUNIÃO DO DIA 13/07/2021 

Às quatorze horas do dia treze de julho de dois mil e vinte e um, realizou se virtualmente através da 1 
plataforma Google Meet meet.google.com, a primeira reunião da Comissão Eleitoral Regional do CRF/SC – 2 
CER, com a presença dos membros da comissão, farmacêutico Marco Aurélio Rezendo Sommer – 3 
presidente, farmacêutica Renate Schaefer – membro, farmacêutica Hélia Terezinha Alves da Silva - 4 
membro, e os servidores do CRF/SC, Maria Clara da Costa Fertig, Xênio Marques Kremer, Daniela Meurer, 5 
Eleiza Camargo Coelho, Raul Emanuel da Rocha Santana, José Valdemar Fertig e Sérgio Gomes Simões 6 
Júnior. O presidente da CER abriu a reunião cumprimentando a todos e iniciando os trabalhos. 1) Maria 7 
Clara relacionou os nomes dos funcionários e suas funções no auxílio a CER-CRFSC, a saber: Maria Clara 8 
da Costa Fertig – Chefe do RH – Responsável por secretariar a CER/CRF-SC; Xênio Marques Kremer – 9 
Chefe do DEF - apoio técnico; Mauro Maccarini – DEF – Responsável por emitir as certidões; Daniela 10 
Meurer – Chefe do DI – responsável pelo contato e suporte à empresa que vai providenciar as eleições on 11 
line; José Valdemar Fertig – DI – Gestor do Portal de Transparência, responsável pelas publicações e afins; 12 
Raul Emanuel da Rocha Santana – DI – suporte técnico de informática; Eleiza Camargo Coelho 13 
Procuradora – suporte jurídico; Sérgio Gomes Simões Júnior – Procurador e Chefe do DJ – suporte jurídico; 14 
Everaldo Amaral – Presidente CCL – Responsável por publicações no DOU; Iuri Grechi – Jornalista – 15 
responsável pela revista eleitoral; Juliana Aparecida Rodrigues – Chefe do DRPE e Leonardo Marcos 16 
Mezzari – DRPE – Responsáveis por emitir as certidões. 2) Maria Clara informou ao presidente sobre o e-17 
mail criado exclusivamente para utilização da CER, pela pessoa do presidente, em todos os trabalhos de 18 
comunicação relacionados com o pleito eleitoral 2021. 3) O presidente informou já estar ciente do e-mail. 4) 19 
Na sequência foi discutida a minuta do edital das eleições, com base na resolução do CFF 690/2020, 20 
ficando dúvidas sobre qual sítio ou endereço eletrônico deve ser acrescentado no edital e de que forma será 21 
feito o envio dos requerimentos das inscrições ao pleito eleitoral, pelos candidatos, sendo que essas 22 
informações devem constar no edital. Então decidiu a comissão que será enviado e-mail à presidente da 23 
comissão eleitoral do CFF – farmacêutica Andreza A de Medeiros, para sanar essas dúvidas e com isso 24 
concluir o edital. 5) A CER demostrou preocupação com o término do edital, uma vez que o prazo para 25 
publicação do mesmo é até 20/07/2021, 6) Seguindo com os trabalhos ficou marcada reunião da CER para 26 
o dia 16/07/2021 ás 14:00h para concluir o edital.  e nada mais havendo a ser tratado, a presente reunião foi 27 
encerrada. No dia 14/07/2021 a ata lavrada por mim, farmacêutica Renate Schaefer, foi submetida a análise 28 
e aprovação dos participantes, que a aprovaram por unanimidade. 29 
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