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Ata da reunião da Comissão Eleitoral Regional do Conselho Regional de Farmácia do 1 
Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia dezesseis de julho de 2019. 2 
 3 

Aos dezesseis dias do mês de julho de 2019, com início às 18h00min, na sede do 4 

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, foi iniciada a reunião 5 

da Comissão Eleitoral Regional. Reuniram-se as Sras. Membros da Comissão 6 

Eleitoral Regional, instituída conforme Diário Oficial da União de 25 de junho de 7 

2019, seção 2, página 59, farmacêutica Renata da Silva Antunes – Presidente, 8 

farmacêutica Marta de Souza Albernaz e farmacêutica Regina Célia Abossamra, 9 

além dos candidatos Marcus Vinicius Romano Athila, Renata Macedo dos Reis 10 

Januario da Silva, Marcelo da Silva Pereira e Tania Maria Lemos Mouço. Iniciando 11 

os trabalhos, os postulantes presentes foram informados sobre a reunião e o que 12 

seria executado. O candidato Marcus Vinicius Athila fez dois questionamentos: 13 

divulgação da lista de correio (mailing list) e acesso aos documentos de outros 14 

candidatos. A CER informou que em relação à informação sobre a lista de correio, 15 

já havia uma nota de esclarecimento publicada no site do CRF-RJ. Houve 16 

questionamento do candidato de onde a informação foi obtida e a CER informou que 17 

em todas as dúvidas que aparecem, a CER consulta o CFF, por e-mail à sua 18 

consultoria jurídica. O candidato gostaria de obter acesso ao email sobre a lista de 19 

correio e a Presidente da CER ficou de retornar uma resposta após uma reunião em 20 

18 de julho de 2019 em Brasília. Em relação ao questionamento sobre acesso aos 21 

documentos, no ato da reunião a CER não forneceu uma resposta e se 22 

comprometeu em verificar tal solicitação. Após foram apreciados os seguintes itens: 23 

1) Análise das documentações: Foram anexados, aos processos de candidaturas, 24 

os documentos, protocolos e certidões entregues após o ultimo dia das inscrições 25 

(05 de julho de 2019) até 15 de julho de 2019 às 18h. Após, o protocolo de inscrição 26 

foi atualizado com o parecer da CER; 2) Inclusão do nome de uma chapa para 27 

Conselheiro Federal e Suplente: Por meio de uma solicitação recebida por email, 28 

foi incluído o nome de uma chapa. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais 29 

desejando fazer o uso da palavra foi encerrada a reunião. Rio de Janeiro, dezesseis 30 

de julho de dois mil e dezenove.  31 

Renata da Silva Antunes __________________________________ 32 

Marta de Souza Albernaz__________________________________ 33 

Regina Célia Abossamra_________________________________ 34 


