
COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA – CER-CRFSC – ELEIÇÕES 2021

ATA DA REUNIÃO DO DIA 16/07/2021

Às quatorze horas do dia dezesseis de julho de dois mil e vinte e um, realizou se virtualmente através da
plataforma Google Meet, a segunda reunião da Comissão Eleitoral Regional do CRF/SC – CER, com a
presença  dos  membros  da  comissão,  farmacêutico  Marco  Aurélio  Rezendo  Sommer  –  presidente,
farmacêutica Renate Schaefer  – membro,  farmacêutica Hélia Terezinha Alves da Silva -  membro,  e os
servidores  do  CRF/SC,  Maria  Clara  da  Costa  Fertig,  Daniela  Meurer  e   Eleiza  Camargo  Coelho.  O
presidente da CER abriu a reunião cumprimentando a todos e iniciando os trabalhos.  1) A procuradora
Eleiza  informou  estar  substituindo  o  procurador  Sérgio  que  por  conta  de  outra  agenda  não  pode
comparecer à reunião, conforme convocação. 2) Na sequência foi discutida a minuta do edital das eleições,
acrescentados alguns pontos, e o edital foi finalizado e aprovado pelos membros da CER. 3) O presidente
da CER informou que então com a aprovação do Edital, este seria encaminhado ao setor de compras do
CRF/SC para  providências  quanto  à  publicação  no  diário  oficial  da  união,  ainda  na  data  de  16/07  e
concomitantemente  também  seria  encaminhado  ao  departamento  de  informática  do  CRF/SC,  para
providências quanto à publicação no portal do CRF/SC.  4)  Nada mais havendo a ser tratado, a presente
reunião  foi  encerrada.  No  dia  19/07/2021  a  ata  lavrada  por  mim,  farmacêutica  Renate  Schaefer,  foi
submetida a análise e aprovação dos participantes, que a aprovaram por unanimidade.
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