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ATA DA 698ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO  DIA 30 DE
OUTUBRO DE 2020  Às dez horas do dia trinta de outubro de dois mil e  vinte, realizou-
se, no formato de videoconferência, a sexcentésima nonagésima oitava 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,   Marcelo  Conti,  Mirela  da  Rosa  Homem Pizarro,  Noemia  Liege
Bernardo,  Sara  Rosângela  Martins  Rauen,  Saraí  Hess  e  Tomás  Júlio  Correa  Neto.
CONSELHEIRO  REGIONAL  SUPLENTE: Rodrigo  Michels  Rocha.  AUSÊNCIAS
JUSTIFICADAS: Hortência Tierling (Conselheira Federal) e Luciano Soares. 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  da  Conselheira  Federal  Hortência  Tierling  e  do  Conselheiro
Suplente Róbison Menin. Iniciou a plenária com o primeiro ítem da pauta  Aprovação de
Deliberação  que  dispõe  sobre  os  valores  correspondentes  aos  custos  de  serviços  e
expedição de documentos devidos ao CRF/SC – O Presidente  passou a palavra ao
Diretor  Tesoureiro  Carlos  Nyander  que  comentou  sobre  ajustes  de  algumas  taxas  e
também sobre isenção de pagamento das taxas: certidão negativa de débito, certidão
negativa  de  processos  éticos  e  certidão  de  inscrição  no  CRF/SC.  Em  votação  foi
aprovada  por  unanimidade  a  Deliberação  número  1425/20 que  dispõe  sobre  os
valores correspondentes aos custos de serviços e expedição de documentos devidos ao
CRF/SC.  Segundo  item de  pauta:  apreciação  e  votação  da  ata  da  Reunião  Plenária
Ordinária  n  º   697  realizada  no  dia  25/09/20. Ata  aprovada  com  abstenção  da
Conselheira Noemia Liege Bernardo. Terceiro item de pauta - Apreciação e votação de
processos diversos: Relatos aprovados por unanimidade conforme Deliberação nº
1463/20. A Conselheira Sara Rauen deixou claro para os que assistem essa plenária que
os processos diversos são analisados anteriormente pelos Conselheiros e que na plenária
são aprovados formalmente.  Quarto item de pauta: Apreciação e votação de processos
de infração.  A Conselheira Sara Rauen solicitou vistas aos processos J -8185 (I-
14284) e J-3078 (I-14368), os demais processos de Infração foram aprovados por
unanimidade conforme Deliberação 1421/20. A Conselheira Sara Rauen lembrou que
em plenária anterior solicitou vistas de dois processos éticos que foram E-0673/19 e E-
0669/19 e questionou se os mesmos deveriam ser analisados na presente plenária. Foi
aprovado por unanimidade que os referidos processos éticos serão analisados na próxima
plenária. Quinto item de pauta: Informes – O Presidente iniciou os informes comentando
sobre o atual  estágio da pandemia de Covid 19 em Florianópolis  e que por  força de
Decreto Municipal o CRF/SC ainda não pode abrir suas portas. Solicitou compreensão da
categoria farmacêutica e informou que a Diretoria do CRF juntamente com os funcionários
estão  se  ajustando  e  melhorando  seus  serviços  no  formato  home-office.  Destacou  a
importância dos profissionais inscritos no Conselho em atualizarem seus dados. Informou
que está sendo elaborada uma portaria, devido a pandemia, que cria critérios para casos
de urgência na questão de emissão de documentos do CRF/SC. Informou que seccionais
do  Conselho  estão  funcionando  normalmente  em  cidades  que  decretos  municipais
permitem  o  funcionamento  normal  do  serviço  público  e  também  que  não  possuem
funcionários no grupo de risco da doença. Por último informou que o CRF/SC continua se
mobilizando referente as Consultas Públicas 911 e 912 da Anvisa. Informou que o CRF
luta  por  ajustes  na Consulta  Pública  911 e  exclusão da Consulta  Pública  912.  Vânia
Noldin fez breve comentário referente a mobilização da Diretoria e Conselheiros referente
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as Consultas Públicas. Lembrou do Decreto Presidencial, revogado no dia seguinte a sua
publicação, em relação a possível privatização do SUS,. Reforçou que o CRF apoia a
manutenção e aprimoramento do SUS. Registrou que a Diretoria do CRF se reuniu com
coordenadores de cursos de farmácia no intuito  do  Conselho participar  das semanas
acadêmicas  explanando  sobre  as  Consultas  Públicas  911  e  912  da  Anvisa.  Claudio
Laurentino comentou sobre o Decreto Presidencial referente ao SUS. Ressaltou que o
Sistema de Saúde está previsto na Constituição e que defender o SUS é defender a
Constituição Brasileira. Carlos Nyander informou que existe bastante material referente as
Consultas  Públicas  911  e  912  nas  redes  sociais,  solicitou  que  os  farmacêuticos  se
informem sobre as Consultas Públicas. Informou que os casos de Covid19 estão com
números alarmantes na Grande Florianópolis e solicitou cuidado e prudência à todos. Por
último informou sobre o episódio de roubo que ocorreu no CRF onde o segurança foi
rendido e tomado de assalto seu revolver e o colete a prova de balas. Ana Flávia solicitou
que os farmacêuticos tomem seus devidos cuidados pois estão na linha de frente no
combate  à  pandemia  e  os  números  de  contágio  voltaram  a  crescer.  Marcelo  Conti
também comentou sobre os números da pandemia em Florianópolis e o relaxamento da
população em geral em relação aos cuidados para evitar o contágio. Elogiou o trabalho
home-office dos funcionários do Conselho. Fez breve comentário sobre o assalto ocorrido
no CRF/SC. O Presidente do CRF/SC informou sobre obra do lado da sede que facilitou a
entrada do bandido no Conselho e que está tomando as medidas de precaução para que
não ocorra novamente. Mirela da Rosa comentou sobre as Consultas Públicas 911 e 912,
solicitou que os colegas farmacêuticos se informem sobre as Consultas Públicas. Fez um
apelo pelo SUS de qualidade. Solicitou para que os colegas farmacêuticos informem a
população sobre os riscos e os altos números da pandemia. Agradeceu a diretoria e a
Conselheira Federal do CRF/SC pois foi indicada e irá participar no dia doze de novembro
de reunião do GT de estética do CFF. Liege Bernardo informou que dentro do Google
Maps possui um aplicativo chamado covid que informa os números e evolução da doença
nos países. Informou também sobre um trabalho realizado pela Farma e Farma que foi o
desenvolvimento  de  um  algorítmo  de  triagem  de  risco  de  insuficiência  respiratória.
Explicou  que  o  produto  foi  focado  para  farmacêutico  e  fez  breve  resumo  de  seu
funcionamento. Solicitou que a Diretoria do CRF/SC entre em contato com a Farma e
Farma para conhecer  o produto.  Informou também que serão publicados os guias de
serviços farmacêuticos e que recebeu um convite da Sociedade Brasileira de Farmácia
Clínica para coordenar um projeto referente a esses guias na área de educação e saúde.
Destacou a eficiência dos funcionários do CRF/SC referente ao serviço home-office. O
presidente  do CRF/SC parabenizou Liege  e  informou que entrará  em contato  com a
Farma e Farma. A conselheira Sara Rauen defendeu o serviço do SUS, solicitou cuidados
aos farmacêuticos e população em geral referente ao Covid19, destacou e agradeceu aos
funcionários do CRF/SC referente e eficiência no serviço home-office. Lembrou que na
plenária passada fez uma solicitação referente ao desenvolvimento de uma campanha
pelo CRF/SC privilegiando o bioquímico na questão de empregabilidade no laboratório de
análises clínicas.  Pediu que,  na portaria que cria  critérios para casos de urgência na
questão de  emissão de  documentos do  CRF/SC,  seja  dada uma atenção  especial  a
documentos emitidos pelo Conselho que são pré-requisitos para obtenção da Autorização
de Funcionamento (AF) dos estabelecimentos. Saraí Hess comentou sobre a importância
do funcionamento do SUS. Informou que no dia oito de outubro participou de reunião no
CFF do GT de Farmácia Comunitária e que o trabalho desenvolvido foi a redação de uma
nova proposta que venha substituir a Consulta Pública 911. Informou que o trabalho esta
para ser publicado a qualquer momento pelo CFF. Agradeceu a indicação  do presidente
do CRF/SC para  participar na reunião em Brasília. Solicitou que colegas farmacêuticos
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sensibilizem  outros  colegas  farmacêuticos  a  participarem  e  divulgarem  sobre  as
Consultas Públicas. Saraí Hess ainda elogiou o trabalho desenvolvido pela Conselheira
Federal do CRF/SC junto ao CFF. Sugeriu à Diretoria do CRF/SC uma mudança no site
no intuito de destacar os números de telefones atuais que estão fazendo o atendimento
do Conselho. Também elogiou o atendimento dos funcionários do CRF/SC em relação ao
trabalho home-office. O Presidente informou que já está sendo providenciado a questão
do fornecimento de maneira mais clara dos telefones de atendimento do CRF/SC. Tomás
Corrêa reforçou os cuidados que devem ser tomados durante a pandemia, informou que
não pode haver relaxamento na prevenção. Fez um convite aos farmacêuticos da área
hospitalar  e  demais  interessados  a  participarem no  dia  vinte  e  oito  de  novembro  de
Simpósio  da Sociedade Brasileira  de  Farmácia Hospitalar  (SBRAFH) que ocorerrá  no
formato  on-line.  O  tema  do  Simpósio  será  Avanços  e  Perspectivas  do  Cuidado
Farmacêutico no Brasil, uma Trajetório de 25 anos da SBRAFH. O Presidente do CRF/SC
parabenizou e elogiou o trabalho da SBRAFH. Rodrigo Michels informou que no setor
magistral a pandemia gerou um grande protagonismo para a farmácia de manipulação no
Brasil  devido  a  demanda  e  a  falta  de  alguns  medicamentos  como  alcool  gel,
hidroxicloroquina, cloroquina de fosfato, ivermectina. Parabenizou a Diretoria do CRF com
o trabalho desenvolvido nessa época de pandemia. Claudio Laurentino acredita que deve
haver uma reflexão referente as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso
de farmácia,  pois  acredita  que as  DCN podem ter  influenciado negativamente  alguns
segmentos  da  profissão  farmacêutica,  como  por  exemplo  as  análises  clínicas,  em
detrimento de outras profissões como a biomedicina. Informou números no Brasil  das
Consultas Públicas 911 e 912. O presidente do CRF/SC agradeceu a presença de todos e
nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  encerrou  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 trinta dias do mês
de outubro 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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