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ATA DA 700ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO  DIA 18 DE
DEZEMBRO DE 2020. Às dez horas do dia dezoito de dezembro de dois mil e  vinte,
realizou-se,  no  formato  de  videoconferência,  a  septingentésima  reunião  ordinária  do
plenário.  DIRETORES:  PRESIDENTE -  Marco  Aurélio  Thiesen  Koerich.  VICE-
PRESIDENTE –  Vânia  Floriani  Noldin.  SECRETÁRIO-GERAL –  Cláudio  Laurentino
Guimarães.  TESOUREIRO - Carlos Nyander Theiss.  CONSELHEIROS EFETIVOS: Ana
Flávia  Broering  Eller,  Luciano  Soares,  Mirela  da  Rosa  Homem  Pizarro(participou  da
plenária durante os informes) e Saraí Hess. CONSELHEIRO FEDERAL SUPLENTE: Otto
Luiz  Quintino  Júnior.  AUSÊNCIAS  JUSTIFICADAS: Marcelo  Conti,  Noemia  Liege
Bernardo,  Rodrigo  Michels  Rocha  (Conselheiro  Suplente),  Róbison  Menin(Conselheiro
Suplente), Sara Rosângela Martins Rauen, Tomás Júlio Corrêa Neto e Hortência Tierling
(Conselheira Federal).  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 a ausência dos(as) Conselheiros(as)
ausentes  nessa  sessão  plenária.  Primeiro  ítem  de  pauta:  Apreciação  do  Plano  de
Fiscalização Anual para o exercício de 2021: O presidente do CRF/SC informou que o
plano anual  de  fiscalização está  igual  ao do ano passado e que o  mesmo pode ser
alterado até março de 2021. A Vice Presidente do CRF/SC informou que no plano de
fiscalização as sugestões dos Conselheiros foram mantidas e o que foi alterado foi o que
realmente era necessário exemplificando com as saídas dos fiscais José Vieira e Mariana.
Informou  que  está  tramitando  no  CFF  algumas  possíveis  alterações  com  relação  a
fiscalização e que se as alterações forem aprovadas no CFF, então será necessário uma
nova avaliação do plano anual de fiscalização, o que poderá ser feito até março de 2021.
A Conselheira Ana Flávia solicitou ao presidente do CRF/SC autorização para efetuar a
leitura de um texto produzido pela Conselheira Sara Rauen, que não pode participar desta
plenária, a respeito do plano anual de fiscalização. A Conselheira Sara observou no texto
que referente a página 5 do plano de fiscalização no item das assistências farmacêuticas
exigidas em outras situações: “ dois itens estão diretamente vinculados a análise da dupla
responsabilidade  técnica,  que  novamente,  mais  uma vez  e  de  novo  não  analisamos,
postergando até  que sejamos obrigados a  acatar  uma decisão judicial,  mais  um ano
deixamos passar por isso e sugiro que este assunto seja tratado na primeira reunião
plenária, que acontecerá em janeiro.” Ana Flávia informou ainda que Sara Rauen desejou
um feliz natal e próspero ano novo a todos. O presidente do CRF/SC informou que devida
a  situação  da  pandemia  e  suas  consequências  foi  necessário  dar  uma segurada  no
debate  da  dupla  RT.  Exemplificou  que  devido  a  pandemia,  a  empregabilidade  do
profissional  farmacêutico  pode ser  afetada.  Vânia  Noldin  disse  ainda que os  debates
sobre  a  dupla  RT  também  foram  interrompidos  devido  o  surgimento  das  Consultas
Públicas 911 e 912 e que, além disso, o CFF também está decidindo sobre a questão da
flexibilização da fiscalização. Otto Quintino informou que a questão da flexibilização da
fiscalização ficou para a pauta da plenária de janeiro do CFF.  Plano de Fiscalização
Anual para o exercício de 2021 aprovado por unanimidade.  Segundo item de pauta:
Aprovação de Deliberação que dispõe sobre os valores de anuidades para o exercício de
2021,  devidas ao Conselho Regional  de  Farmácia do Estado de Santa  Catarina – O
Presidente lembrou a todos que as anuidades não sofreram reajustes nem correção da
inflação e que quem decide o valor das anuidades é o CFF sendo apenas formalizada em
plenária nos Conselhos Regionais. Aprovado por unanimidade. Terceiro item de pauta:
Apreciação  e  votação  da  ata  da  Reunião  Plenária  Ordinária  n  º   699  realizada  no  dia
13/11/20 – Retirado de pauta. Quarto item de pauta:  Apreciação e votação de processos
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diversos -  Relatos aprovados por unanimidade conforme Deliberação nº 1473-A/20.
Quinto item de pauta:   Apreciação e votação de processos de infração -  Relatos de
processo de infração aprovados conforme Deliberação 1427/20. Sexto item de pauta:
Informes – Marco Koerich iniciou os informes comentando sobre as Consultas Públicas
911 e 912 e que a Anvisa ainda não se pronunciou a respeito de mudanças no texto da
911 e revogação da 912. O Presidente do CRF/SC informou que entrou em contato com o
CFF e obteve a informação do mesmo que a Anvisa informou que em janeiro de 2021 iria
se pronunciar sobre as Consultas Públicas. Citou ainda que espera uma sensibilização
por parte da Anvisa referente a CP 912 pois impactará negativamente o segmento das
análises clínicas e que se a CP 911 for ajustada de acordo com os pedidos da categoria
farmacêutica  será  benéfico  para  categoria.  Informou  que  o  CRF/SC  continua  em
atendimento em home office e trabalhará de acordo com decreto municipal.  Que vem
consultando com a Vigilância em Saúde para autorização em ter parte dos funcionários do
CRF trabalhando presencialmente. Que participou de cerimônia de formatura virtual do
curso de farmácia da UFSC. Informou ainda que a deliberação referente anuidades que
foi  aprovada  nesta  plenária  é  de  número  14102.  Vânia  Noldin  em seus  informes  se
solidarizou com comerciantes, em especial com de estabelecimentos farmacêuticos da
cidade  de  Presidente  Getúlio  que  tiveram  problemas  com  enxurrada  neste  mês  de
dezembro. Cláudio Guimarães agradeceu a todos os Conselheiros que participaram das
plenárias virtuais no ano de 2020. Agradeceu aos servidores do CRF/SC pelo trabalho
desenvolvido no ano da pandemia. Carlos Nyander, como representante do segmento de
laboratórios  de  análises  clinicas  e  membro  da  diretoria  do  CRF/SC,  agradeceu  e
parabenizou proprietários e trabalhadores de laboratórios, proprietários e trabalhadores
de farmácia pelo desafio enfrentado no ano de 2020 com tantas mudanças advindas da
pandemia.  Parabenizou  e  agradeceu  a  Diretoria  e  Conselheiros  do  CRF/SC  pelos
desafios enfrentados no ano de 2020. O Conselheiro Federal Suplente Otto Luiz Quintino
Júnior justificou a ausência da Conselheira Federal Hortência Tierling. Informou que esta
sendo  discutido  no  CFF  dentre  outros  assuntos:  o  estreitamento  de  relação  com
representantes  dos  municípios  para  fortalecer  a  assistência  farmacêutica  pública,
flexibilização  da  fiscalização,  carteira  profissional  digital  que  estará  gratuitamente  aos
recém-formados,  requisitos  mínimos  para  a  ozônioterapia,  aprovação  de  monção  de
louvor a todos os farmacêuticos devido a atuação no combate ao Covid19. Agradeceu a
Diretoria, Conselheiros e demais farmacêuticos pelo empenho no ano atípico de 2020. Se
solidarizou com os colegas de Presidente Getúlio que sofreram com as enxurradas. Para
encerrar  seus  informes  fez  uma  citação  do  poeta  Fernando  Pessoa.  Ana  Flávia
parabenizou a Diretoria e os funcionários do CRF/SC pelos trabalhos desenvolvidos no
ano de 2020. Fez um agradecimento especial aos farmacêuticos que lutaram no combate
ao Covid19. Luciano Soares informou sobre a aprovação dos projetos de produtividade
em pesquisa no Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíco e Tecnológico (CNPQ)
das professoras Silvana Nair Leite e Mareni Rocha Farias do Departamento de Farmácia
da UFSC. Comentou sobre a importância desta aprovação. Informou também sobre a
constituição,  por  meio  de  um projeto,  da  farmácia  escola  da  UFSC como  centro  de
referência  em  assistência  farmacêutica.  Reforçou  a  importância  dos  serviços
farmacêuticos  neste  período  de  pandemia.  Solicitou  a  continuidade  dos  cuidados  na
prevenção da Covid19.  Mirela da Rosa informou que participou de reunião do Grupo de
Trabalho de Farmácia Estética do CFF e passou mensagem positiva aos farmacêuticos
estetas que estão com receio em relação ao futuro da farmácia estética, principalmente
em relação as resoluções que estão sob judice. Parabenizou os farmacêuticos que estão
na linha de frente do combate ao Covid19. Parabenizou a Diretoria do CRF/SC pelos
trabalhos desenvolvidos no ano de 2020. Saraí Hess se solidarizou com os habitantes e

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br

Rua Crispim Mira, 421 – Centro – CEP 88.020-045 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC

farmacêuticos  de  Presidente  Getúlio  que  sofreram  com  as  enxurradas  deste  mês.
Informou que participou de reuniões no CFF sobre a Consulta Pública 911 e que todos os
itens foram debatidos em levados pela Diretoria  do CFF para a Anvisa.  Acredita  que
haverá avanços positivos para a classe farmacêutica em relação a mudanças na 911
solicitadas pelo CFF. Comentou sobre mudanças na legislação tributária que ocorrerá a
partir  do  dia  01/01/21  que  atingirá  estabelecimentos  farmacêuticos.  Demosntrou
preocupação em relação a pandemia e as festas de final de ano. Parabenizou Diretoria e
Conselheiros pelos trabalhos realizados no ano de 2020. Todos os Conselheiros, sem
exceção, ao final de seus informes desejaram a todos um feliz natal e um próspero ano
novo.  O presidente do CRF/SC agradeceu algumas instituições que foram parceiras do
CRF/SC no ano de 2020, citou: Governo Estadual, Polícia Militar, Vigilância em Saúde,
Assembléia Legislativa de SC, Câmara Federal,  Ministério Público, Procon, Sociedade
Brasileira  de  Análises  Clínicas,  Sindlab,  Sindfar,  CFF,  funcionários  do  CRF/SC,
farmacêuticos(as)  que  compõem  os  Grupos  Técnicos  de  Trabalho  do  CRF/SC,
farmacêuticos(as) que de alguma forma auxiliam o CRF com o envio de sugestões e
opiniões, plenário do CRF/SC, Conselheira Federal  Hortência Tierling e o Conselheiro
Federal  Suplente  Otto  Luiz  Quintino  Júnior.  Fez  um  agradecimento  especial  aos
integrantes da Diretoria do CRF/SC pelos trabalhos realizados no ano de 2020. Por fim, 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 dezoito dias do mês de dezembro 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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