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ATA DA 697ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO  DIA 25 DE
SETEMBRO DE 2020  Às dez horas do dia vinte e cinco de setembro de dois mil e  vinte,
realizou-se, no formato de videoconferência, a sexcentésima nonagésima sétima reunião
ordinária  do  plenário.  DIRETORES:  PRESIDENTE -   Marco  Aurélio  Thiesen  Koerich.
VICE-PRESIDENTE – Vânia Floriani Noldin.  SECRETÁRIO-GERAL – Claudio Laurentino
Guimarães.  TESOUREIRO - Carlos Nyander Theiss.  CONSELHEIROS EFETIVOS: Ana
Flávia  Broering Eller,  Luciano Soares,  Marcelo Conti,  Sara Rosângela Martins Rauen,
Saraí  Hess e Tomás Júlio Correa Neto.  CONSELHEIRO SUPLENTE: Róbison Menin.
Justificaram ausência: Hortência Tierling (Conselheira Federal), Mirela da Rosa Homem
Pizarro  e  Noemia  Liege Bernardo.  Parte  I –  O Presidente  do  CRF/SC,  Farm.  Marco
Aurélio Thiesen Koerich deu início à reunião plenária solicitando ao Secretário Geral a
conferência do quórum para a realização da mesma. Quórum conferido, o Presidente
decretou aberta a sessão plenária, cumprimentou à todos e justificou as ausências das
Conselheiras Mirela da Rosa e Noemia Liege Bernardo. Iniciou a plenária com o primeiro
ítem  da  pauta  Avaliação  da  Conjuntura  da  Profissão  Farmacêutica  no  Brasil  no  Dia
Internacional do Farmacêutico na Pandemia - O Presidente leu um texto em alusão ao Dia
Internacional do Farmacêutico e a luta deste profissional, em todos os setores, na frente
de  combate  à  pandemia  contra  o  Covid19.  O  texto  destacava  também  a  categoria
farmacêutica  e  legislações  que  ameaçam  de  alguma  forma  o  futuro  da  profissão.
Destacou também o empenho do CRF/SC pela profissão, profissionais farmacêuticos e
interesse da saúde pública.  O Presidente  passou a palavra  a Vice Presidente,  Vânia
Noldin,  que  comentou  sobre  o  Dia  internacional  do  Farmacêutico  e  explicou  sobre  a
Consulta  Pública  911  (CP  911)  da  Anvisa  e  sua  ameaça  a  atividades  na  profissão
farmacêutica. Destacou na CP 911 a troca da frase “serviços farmacêuticos” por  “serviços
de saúde”, explicou suas consequências. Destacou também a troca da frase “uso racional
de  medicamentos”  para  “uso  seguro  de  medicamentos”,  também  explicando  suas
consequências. Comentou outros trechos da CP 911 e convidou todos os profissionais
farmacêuticos a lerem e participarem da CP 911 expressando suas opiniões e observando
atentamente as mudanças que podem ocorrer na profissão. Na sequência o Secretário
Geral, Cláudio Guimarães, fez seu comentário sobre o Dia Internacional do Farmacêutico.
Comentou sobre os 30 anos do SUS. Criticou as Consultas Públicas 911 e 912 da Anvisa.
Solicitou que todos os profissionais farmacêuticos exponham suas contrariedades perante
as mudanças propostas pelas referidas Consultas Públicas. O Diretor Tesoureiro, Carlos
Nyander, com a palavra, parabenizou todos os profissionais pelo seu dia, comentou sobre
o profissional farmacêutico no combate à pandemia. Parabenizou o SUS pelos seus 30
anos. Informou que o CRF/SC aderiu a proposta do CFF sobre o Refis, que é o sistema
de Refinanciamento  de dívidas com os Conselhos de Farmácia.  Explicou a  proposta.
Explanou  sobre  a  Consulta  Pública  912  e  suas  consequências  negativas  à  profissão
farmacêutica,  em  especial  aos  profissionais  de  laboratórios  de  análises  clínicas.
Agradeceu ao Grupo de Trabalho (GT) de Análises Clínicas do CRF/SC e leu um texto
produzido pelo Grupo em contrariedade a CP 912. Solicitou que todos os profissionais
farmacêuticos que atuam na área de análises clínicas participem da CP 912 e se mostrem
contrários à sua aprovação. A Conselheira Ana Flávia parabenizou os farmacêuticos pelo
seu dia internacional. Pediu engajamento aos profissionais no intuito de participarem e se
mostrarem contrários  as Consultas  Públicas 911 e 912.  O Conselheiro  Marcelo  Conti
parabenizou  os  farmacêuticos  pelo  seu  dia  internacional.  Fez  breve  comentário  em
relação as Consultas Públicas. Parabenizou o CRF/SC pelo seu engajamento referente as
Consultas Públicas. A Conselheira Sara Rauen comentou sobre a profissão farmacêutica
nos dias atuais e solicitou uma campanha que desperte a consciência do profissional
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farmacêutico  bioquímico  para  que  contrate  profissionais  bioquímicos  para  seus
laboratórios.  Citou  um  caso  de  um  laboratório  de  análises  clínicas  que  contrata
biomédicos para seu quadro de funcionários. Solicita um despertar de consciência dos
profissionais farmacêuticos no instinto da preservação da profissão. Solicitou que a pauta
de apreciação e votação de processos de infração fosse retirada de pauta. Informou sobre
a Lei  Federal  14010/2 em seu artigo terceiro que versa que “os prazos prescricionais
consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor
desta Lei até 30 de outubro de 2020”. O Presidente do CRF/SC, Marco koerich informou
que irá verificar com o departamento Jurídico do CRF/SC. O Conselheiro Luciano Soares
saudou  todos  os  farmacêuticos  pelo  seu  dia.  Fez  uma  reflexão  sobre  os  serviços
farmacêuticos relacionando com ciência, consultas públicas, pandemia. Solicitou que no
dia  dos  farmacêuticos  se  faça  uma  reflexão  sobre  incorporação  de  tecnologia  nos
serviços e também luta pelo apoio à ciência nos serviços de saúde. A Conselheira Saraí
Hess saudou à todos e criticou os efeitos das Consultas Públicas 911 e 912 sobre a
profissão  farmacêutica.  Lamentou  as  constantes  e  obrigatórias  defesas  da  profissão
perante  a  Legislações  ameçadoras.  Parabenizou  pelos  30  anos  e  destacou  serviços
realizados pelo SUS. Informou que participa dos Grupos de Trabalho de Farmácia do
CRF/SC e CFF e que ambos se reuniram para tomar iniciativas referente a Consulta
Pública  911.  Informou  também  que  acontecerá  uma  reunião  presencial  no  CFF  na
próxima semana para tratar da Consulta Pública 911. A Conselheira Saraí lembrou ainda
da  importância  dos  serviços  farmacêuticos  e  que  é  constantemente  procurada  no
estabelecimento para prestar assistência farmacêutica aos clientes do estabelecimento.
Fez um convite aos estudantes do curso de farmácia que se dirijam até o estabelecimento
farmacêutico  para  produção  científica.  Saudou  todos  os  profissionais  dos  diversos
segmentos  farmacêuticos  pelo  Dia  Internacional  do  Farmacêutico.  Marco  Koerich
destacou  a  importância  da  aproximação  da  academia  com  a  base  da  profissão.  O
Conselheiro  Tomás  Corrêa  parabenizou  toda  a  categoria  pelo  seu  Dia  internacional.
Solicitou reflexão pois agora, são as Consultas Públicas, mas comumente os serviços
farmacêuticos são ameaçados. Informou sobre mais uma situação de ameaça à profissão,
já repassado à Diretoria do CRF/SC, citando a Resolução 1.318/20 do Conselho Federal
de  Medicina  Veterinária  (CFMV) que dispensa a  atividade de outros  profissionais  em
estabelecimentos que trabalhem de alguma forma com medicamentos para uso exclusivo
em  animal,  e  que  já  há  situações  de  estabelecimentos  manipulando  medicamentos
veterinários  sem  presença  de  farmacêutico.  Solicitou  a  contínua  luta  da  classe  no
combate as ameaças à profissão. O Presidente do CRF informou que já acionou o CFF
para verificar esta situação e que há informações sobre a ilegalidade desta Resolução.
Solicitou  união da categoria  e repasse de informações ao CRF/SC sobre  ameaças a
profissão  farmacêutica.  Tomás  elogiou  o  dinamismo  da  Diretoria  do  CRF/SC  no
encaminhamento  à  autoridades  no  que  se  refere  a  ameaças  à  profissão.   A  Vice
Presidente do CRF/SC informou a Conselheira Sara Rauen sobre a indagação referente
aos prazos para  cobranças de processos de infração,  e  que já  estão valendo desde
primeiro de setembro, sendo possível a permanência da pauta relacionado aos processos
de infração. A Conselheira Sara Rauen solicitou a legislação pertinente a afirmação da
Vice Presidente. Vânia informou que é a Resolução 689 do CFF que libera a partir de
primeiro de setembro. Sara Rauen lembrou que a Lei 14010/20 é uma Lei Federal se
sobrepondo a qualquer Resolução. Marco Koerich informou que mais uma vez aguardará
o parecer técnico do CRF/SC para decidir pela retirada ou não da pauta. Segundo item de
pauta: apreciação e votação das atas das Reuniões Plenárias Ordinárias n  º   694 realizada
no  dia  28/02/20  e  n  º   696  realizada  no  dia  21/08/20.  Colocado  em  votação  atas
aprovadas por unanimidade. O presidente justificou a ausência da Conselheira Federal,
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Hortência Tierling e enalteceu os serviços realizados pela farmacêutica para a categoria
farmacêutica.  Terceiro  item  de  pauta  -  Apreciação  e  votação  de  processos  diversos:
Relatos aprovados por unanimidade conforme Deliberação nº 1457/20. O Presidente
do CRF/SC foi direto ao quinto item de pauta aguardando manifestação do procurador do
CRF/SC referente ao prazo questionado pela Conselheira Sara Rauen, que solicitou que
constasse em ata o registro de que se for aprovado os processos de infração o CRF/SC
corre risco de perder os recursos devido a sobreposição a Lei Federal. Quinto item de
pauta: discussão das Consultas Públicas 911/20 e 912/20 e revisão das RDC`s 44 e 302
da Anvisa. - Marco Koerich iniciou os debates solicitando mobilização da categoria no
intuito  de  barrar  as  mudanças pretendidas com as Consultas  Públicas  911 e  912 da
Anvisa. Discorreu sobre as Consultas Públicas. Primeiro foi  debatido sobre a CP 911.
Cláudio Guimarães falou sobre os dados numéricos da participação dos farmacêuticos
nas consultas públicas de acordo com os estados. Enalteceu a fala da Vice Presidente
sobre  os  efeitos  negativos  da aprovação da CP 911.  Marco Koerich  lembrou que as
Consultas Públicas foram abertas no meio de uma pandemia. Ana Flávia também elogiou
a fala da Vice Presidente referente a CP 911 e solicitou que os farmacêuticos sejam
contra aprovação CP 911 e além disso lutem por aprovações dos desejos da categoria.
Sugeriu  uma  indicação  do  CRF/SC  nesta  questão,  como  por  exemplo  um texto  aos
farmacêuticos.  O  Presidente  informou  que  os  Grupos  de  Trabalho  de  Farmácia  do
CRF/SC  e  também  do  CFF  estão  trabalhando  num  texto  complementar  para  os
profissionais  argumentarem  referentes  as  referidas  Consultas  Públicas.  Claudio
Guimarães enalteceu pontos negativos da CP 911 para a profissão farmacêutica. Solicitou
aos profissionais farmacêuticos que se informem e divulguem aos seus colegas sobre os
malefícios das Consultas Públicas e participem das mesmas no site  da Anvisa.  Saraí
Hess informou que o GT do CFF irá solicitar prorrogação do prazo por pelo menos mais
45 dias para debates entre a classe farmacêutica, pois sequer foram consultados. Elogiou
o empenho da Diretoria do  CRF/SC pelos trabalhos para alterar as Consultas Públicas.
Sara Rauen comentou sobre o interesse real das farmácias nos testes rápidos, lamentou
não ser contemplado na Consulta Pública 911 o consultório farmacêutico, e pediu que
seja insistido para que o ambiente da farmácia comercial seja exclusivo de farmacêutico
não  contemplando  outros  profissionais  de  saúde.  Informou  que  em  seus  anos  de
atendimento  no  balcão  da  farmácia  sempre  foi  procurada  para  fazer  o  atendimento
farmacêutico  à  população.  O  Procurador  do  CRF/SC,  Sérgio  Simões,  com a  palavra
discorreu  sobre  a  questão  de  manter  a  pauta  referente  aos  processos  de  infração.
Explicou  a  Resolução  689  do  CFF e  informou  que  o  ítem referente  a  processos  de
infração pode ser mantido em pauta. Sara Rauen argumentou e o procurador do CRF/SC
explicou  que  não  existe  nenhuma  lei  ou  decreto  suspendendo  o  prazo  referente  a
infrações administrativas. Citou que a Lei Federal 14010/20 versa somente entre pessoas
jurídicas e pessoas físicas do direito privado. Sara Rauen lamentou a resolução 689 do
CFF.  Marco  Koerich  sugeriu  a  retirada  de  pauta  do  item  apreciação  e  votação  de
processos de infração devido os princípios da razoabilidade e bom senso.  O procurador
do CRF/SC solicitou a palavra e lembrou que os processos de fiscalização são processos
oriundos  de  faltas  contra  a  legislação  vigente  e  lembrou  dos  prazos  que  podem
prescrever.  Sara  lembrou  que  as  infrações  ainda  estão  sob  julgamento,  não  sendo
infrações ainda consolidadas. O Presidente colocou em votação para retirada de pauta do
item. Aprovado por unanimidade a retirada de pauta da apreciação e votação de
processos  de  infração.  Carlos  Nyander  com  a  palavra  fez  uma  reflexão  do  que
realmente se propõe com as Consultas públicas 911 e 912. Destacou mais uma vez a
união  dos  Conselhos  e  demais  entidades  envolvidas  no  setor  contra  as  Consultas
Públicas. Fez um agradecimento especial ao farmacêutico Caio Salvino, que é integrante
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do GT de Análises Clínicas do CRF/SC e CFF, pelo trabalho desenvolvido para suspender
a CP 912. Agradeceu também aos integrantes do GT de Análises Clínicas do CRF/SC.
Marco Koerich informou que todo o sistema de CRF`s é a favor da retirada da CP 912 e
ajustes na CP 911. Marco Koerich também agradeceu aos Presidentes dos Conselhos
Regionais de Farmácia pela mobilização e apoio referente a luta pela retirada da CP 912.
Agradeceu  também  a  Conselheira  Federal  Hortência  Tierling,  o  Presidente  e  Vice
Presidente  do CFF,  o farmacêutico Caio  Salvino,  os Grupos de Trabalho de Análises
Clínicas e de Farmácia do CRF/SC, Eduardo Comelli  Goulart, Elizabeth Menezes pelo
apoio referente a CP 912. Informes: O Presidente Marco Koerich informou a abertura das
seccionais do CRF/SC onde as prefeituras liberaram o serviço público presencial através
de decreto. Informou que a exceção é a seccional de Lages visto que a atendente é de
grupo de risco. O Presidente informou também que a abertura da sede em Florianópolis
fica condicionada a emissão de decreto por parte das autoridades de Florianópolis. Por
fim, o Presidente falou novamente a luta da Diretoria do CRF/SC referente as Consultas
Públicas. Elogiou o debate sobre as Consultas Públicas nesta plenária. A Vice Presidente
agradeceu ao Grupo de Trabalho de Farmácia do CRF/SC pelo trabalho referente a CP
911.  O  Secretário  Geral  agradeceu  aos  funcionários  do  CRF/SC  pelo  suporte  nesta
plenária.  O  Presidente  do  CRF/SC  também  agradeceu  o  apoio  dos  funcionários  do
CRF/SC.  Agradeceu  aos  farmacêuticos  que  estão  na  linha  de  frente  do  combate  a
Covid19. Nada mais havendo a ser tratado, deu o Sr. Presidente por encerrada a reunião
plenária,  e,  para  constar,  eu,  Farmacêutico  Claudio  Laurentino  Guimarães  lavrei  a
presente  ata  que  segue  assinada  por  mim,  pelo  Sr.  Presidente,  Farmacêutico  Marco
Aurélio Thiesen Koerich e pelos Conselheiros presentes na sessão de sua aprovação.
Florianópolis, aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte. 

Marco Aurélio Thiesen Koerich                                       Cláudio Laurentino Guimarães

          Presidente                                                                         Secretário Geral

Conselheiros presentes à sessão de aprovação da presente ata:

Nome Assinatura
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