CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHAO
Rua dos Faveiros – Quadra B – Casa 07 – São Francisco
CEP: 65075-270 – São Luís /MA
Telefone: (98) 2107.3850 - Fax: (98)2107.3851

ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 04/2011 DO CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO-CRF/MA REALIZADA NO DIA VINTE E
UM DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E ONZE.
Às 10:00 horas do dia vinte e um de novembro de dois mil e onze, na sede do Conselho
Regional de Farmácia do Estado do Maranhão, situado na Rua dos Faveiros Quadra-B, nº
07 São Francisco, nesta cidade, a diretoria e os conselheiros do CRF/MA estiveram
reunidos para a 4ª Reunião Plenária Extraordinária de 2011. O Sr. Presidente deu início a
reunião plenária, agradecendo a presença dos conselheiros, farmacêuticos presentes,
Farmacêutico Fiscal Miguel Leda Dourado, Luis Marcelo Vieira Rosa e Alessandra Enes
Rocha e Assessores Wherbtyfran Cabral Teixeira e Paulo Tavares. Em seguida solicitou
ao Secretário-Geral que fizesse a verificação do quorum, estando presente os seguintes
conselheiros: Efetivos: Ronaldo Ferreira Pereira Filho, Paulo Jessé Silva Gonçalves, Maria
José Luna dos Santos da Silva, Wellington Santana da Silva e Sandra Maria Jansen Cutrim
Correa. Conselheiros Suplentes Presentes: Edson Abreu Belfort e Luiz Mário da Silva
Silveira. Conselheiros Efetivos Ausentes: Ronaldo Tomaz de Aquino Marcelo de Carvalho
Gonçalves (com ausências justificadas por motivo de outros compromissos).
Conselheiro Suplente Ausente: Cesar Roberto Melo Saraiva. Dando continuidade, o Sr.
Presidente passou às comunicações: Com a palavra a Conselheira Sandra Jansen disse
que gostaria de parabenizar os candidatos eleitos, que tinha certeza que iriam dar uma
contribuição muito grande para que nossas plenárias sejam ainda mais produtivas.
Parabenizou também o Dra. Alessandra Enes Rocha pelo trabalho realizado durante as
eleições que foram conduzidos com a maior democracia e transparencia. O Conselheiro
Luiz Mário agradeceu as felicitações da Conselheira Sandra Jansen e dos demais.
Comunicou que nos últimos dias tem percebido uma grande indignação da classe do nosso
estado, por conta do programa exibido pela rede globo na última quinta feita. Vimos a
manifestação do Conselho Federal de Farmácia, bem apropriada, mas os profissionais
gostariam também que fosse feita a nível local, uma manifestação bem contundente a
respeito daquela situação, por que passa uma imagem farmacêutica de maneira inadequada
e que a gente precisa esclarecer à população nosso papel e não aquela figura medonha
como foi passado. Com a palavra o Conselheiro Edson Beltor parabenizou os
conselheiros eleitos no último pleito eleitoral e também a Farmacêutica Alessandra Enes
Rocha pela coordenação do pleito. O Conselheiro Wellington Santana também
parabenizou todos os conselheiros eleitos e a Dra. Alessandra pela condução do processo,
que saiu tudo perfeito, sem nenhum contratempo, desejando que todos façam uma boa
administração. Com a palavra a Diretora Tesoureira Maria José Luna agradeceu a Dra.
Alessandra Enes por ter conduzido o processo eleitoral de forma tranquila e com muita
lisura. Parabenizou os farmacêuticos eleitos Luiz Mário da Silva Silveira, Paulo Jessé Silva
Gonçalves e Luis Marcelo Vieira Rosa. O Sr. Presidente deu boas vindas a todos
parabenizou a Dra. Alessandra Enes pela coordenação do pleito eleitoral e também a Dra.
Wanderly Barbosa Silva que juntamente com a Dra. Mary Jane Limeira de Oliveira eram
representantes do Conselho Federal de Farmácia. Parabenizou os candidatos eleitos e
todos que concorreram ao cargo de conselheiro regional. Fez agradecimentos a todos os
funcionários do conselho e colegas farmacêuticos que gratuitamente trabalharam neste
pleito. Comunicou que todos os quatro veículos que foram comprados pelo conselho já
estão em plena atividade pelo serviço de fiscalização, sendo um em Imperatriz e três na
capital, conforme licitação dentro dos padrões exigidos. Em relação ao que o Conselheiro
Luiz Mário falou sobre a nota da rede globo, disse que o CFF já tomou medidas a nível
nacional, mas que preparar uma nota em nome do plenário do CRF-MA e publicar em um
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jornal de grande circulação. Informou que foi realizada licitação para a contratação de um
segurança armada para nossa sede, pois estamos tendo problemas sérios de segurança.
Dando continuidade o Sr. Presidente colocou aos conselheiros a sugestão de que a
próxima reunião plenária ordinária para posse dos conselheiros eleitos fosse realizada no
dia 02(dois) de dezembro, sendo aprovada pelos presentes. Em seguida passou a palavra
ao Diretor Secretário Geral para fazer a leitura da Ata da Mesa Apuradora de Votos da
Eleição do CRF-MA: “ ATA DA MESA APURADORA DE VOTOS DA ELEIÇÃO DO
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO. ELEIÇÃO 2011.
Aos 10/11/2011 (dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze), na sede do
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão, situado na Rua dos Faveiros,
quadra B, nº 07, bairro São Francisco, em São Luís, Capital do Estado do Maranhão, às
18:00 horas foi instalada a Mesa Apuradora de Votos, composta pelos seguintes membros:
Presidente: Dr. RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO E SILVA; Escrutinadores: ANTÔNIO
MAGNO DE SOUSA BORBA, MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA e ROBERT DA SILVA
FURTADO CUTRIM. Em seguida a mesa começou a receber dos presidentes das mesas
receptoras de voto o material eleitoral (urnas, atas, relatório e caderno de votação). Tendose a seguinte contagem de votos: A Mesa 1 apresentou relatório com um total de 94
votantes, no entanto, dentro da urna foram contadas 95 cédulas eleitorais. Neste caso,
conforme previsão do artigo 82 da Resolução 458/2006 do CFF, prevalece o número de
cédulas encontradas na urna, desta forma, a mesa 1 teve 95 e 56 abstenções. Mesa 2 83
votos e 111 abstenções. Mesa 3 88 votos e 128 abstenções. Mesa 4 apresentou relatório
com um total de 104 votantes, no entanto, dentro da urna foram contadas 105 cédulas
eleitorais. Neste caso, conforme previsão do artigo 82 da Resolução 458/2006 do CFF,
prevalece o número de cédulas encontradas na urna, desta forma, a mesa 4 teve 105 votos
e 113 abstenções. Mesa 5 99 votos e 136 abstenções. Mesa 6 apresentou relatório com um
total de 97 votantes, no entanto, dentro da urna foram contadas 96 cédulas eleitorais. Neste
caso, conforme previsão do artigo 82 da Resolução 458/2006 do CFF, prevalece o número
de cédulas encontradas na urna, desta forma, a mesa 6 teve 96 votos e 131 abstenções. A
Mesa 7 apresentou relatório com um total de 97 votantes, no entanto, dentro da urna foram
contadas 98 cédulas eleitorais. Neste caso, conforme previsão do artigo 82 da Resolução
458/2006 do CFF, prevalece o número de cédulas encontradas na urna, desta forma, a
mesa 7 teve 98 votos e 142 abstenções. A Mesa 8 (votos por correspondência), apresentou
o seguinte relatório: 737 votos por correspondência; 281 correspondências devolvidas; 03
correspondências não computadas em razão dos remetentes terem comparecidos para
votar presencialmente; 12 correspondências impugnadas; 47 correspondências não
computadas por inadimplência dos remetentes; 07 correspondências estranhas ao padrão
eleitoral. No julgamento dos 12 (doze) votos impugnados, a mesa decidiu pela validação de
todos. Assim, a mesa 8 teve 749 votos por correspondência. Em ato continuo, iniciou-se a
apuração e contagem de votos. Sendo o total de votos 1413válidos, 817abstenções. Votos
para Diretoria: 1.052 votos; 428 presenciais e 624 por correspondência; 294 votos brancos;
66 votos nulos; Votos para Conselheiro Regional para o quadriênio 2012-2015: Paulo Jessé
Silva Gonçalves 666 votos; Luis Marcelo Vieira Rosa 583 votos; Eliabe Wanderley da Silva
Aguiar 378 votos; Asan Kaid Martins 195 votos; Rafael Marciano Jacob Ferreira Leite 87
votos; Marcos Aurélio Viana Lima 123 votos; Edson Abreu Belfort 239 votos; Luciano
Mamede de Freitas Júnior 162 votos; Carlos Augusto Barboza Toledo 204 votos; Luis Mário
da Silva Silveira 448 votos; César Roberto Melo Saraiva 198 votos; Fernando Luis Bacelar
de Carvalho Lobato 444 votos; Brancos 12, Nulos 84. Abstenção correspondente a 36.6 %.
Após a contabilização dos votos deflagrados foram proclamados eleitos para o exercício de
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funções públicas no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão os seguintes
candidatos para Conselheiro Regional Efetivo para o quadriênio 2012-1015: Paulo Jessé
Silva Gonçalves; Luis Marcelo Vieira Rosa; Luis Mário da Silva Silveira e Suplente Fernando
Luis Bacelar de Carvalho Lobato; Diretoria: Chapa 1 – Presidente Ronaldo Ferreira Pereira
Filho; Vice-Presidente Ronaldo Tomaz de Aquino; Tesoureira Maria José Luna dos Santos
da Silva; Secretário Wellington Santana da Silva. Em seguida, eu, RAIMUNDO NONATO
FIGUEIREDO E SILVA, Presidente da Mesa Apuradora, lavrei a presente ATA vai por mim
assinada, pelo Representante Eleitoral do Conselho Federal, pela Coordenadora Eleitoral,
Escrutinadores, candidatos e ficais, se assim desejarem ”. Em seguida foi feita a leitura da
Deliberação nº 07/2011 que homologou o resultados das eleições, com o seguinte
texto: “DELIBERAÇÃO Nº 007 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011 - EMENTA: Dispõe sobre a
oficialização do resultado da eleição do CRF/MA para a Função Pública de Conselheiro
Regional e Diretoria.O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais; Considerando o resultado
das eleições para a função pública de Conselheiro Regional e Diretoria do CRF/MA,
ocorrida no dia 10 de novembro de 2011; Considerando que não houve interposição de
recurso contra o resultado das eleições; Considerando a Reunião Plenária Extraordinária nº
4 do CRF/MA, realizada em sua Sede no dia 21 de novembro de 2011, que oficializou o
resultado das eleições do CRF/MA para Conselheiro Regional e Chapas para Diretoria;
RESOLVE: Art. 1º – Foram eleitos e tomarão posse, de fato, no primeiro dia útil do ano de
2012 como Conselheiros Regionais Efetivos do CRF/MA, para o quadriênio 2012-2015, os
farmacêuticos Paulo Jessé Silva Gonçalves; Luís Marcelo Vieira Rosa e Luiz Mário da Silva
Silveira; Conselheiro Regional Suplente para o quadriênio 2012-2015, o farmacêutico
Fernando Luis Bacelar de Carvalho Lobato; e para a Diretoria os farmacêuticos Ronaldo
Ferreira Pereira Filho – Diretor-Presidente, Ronaldo Tomaz de Aquino – Diretor VicePresidente, Wellington Santana da Silva – Diretor Secretário Geral e Maria José Luna dos
Santos da Silva – Diretora-Tesoureira. Art. 2º - Dê publicidade “. Após a leitura, o Sr.
Presidente colocou em discussão e aprovação, sendo aprovada por unanimidade a
Deliberação nº 07, de 21/11/2011. E nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada vai assinada
pelo Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, pelo Diretor Secretário e Diretor Tesoureiro
e pelos demais Conselheiros presentes na reunião.
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