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ATA DA 704ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 30 DE
ABRIL DE 2021. Às dez horas do dia trinta de abril de dois mil e vinte e um, realizou-se,
no formato de videoconferência, a septingentésima quarta reunião ordinária do plenário.
DIRETORES: PRESIDENTE: Marco Aurélio Thiesen Koerich. VICE-PRESIDENTE: Vânia
Floriani Noldin. DIRETOR TESOUREIRO: Carlos Nyander Theiss. CONSELHEIROS
EFETIVOS: Ana Flávia Broering Eller, Marcelo Conti, Sara Rosângela Martins Rauen,
Róbison Menin, Mirela da Rosa Homem Pizarro, Tomás Júlio Corrêa Neto.
CONSELHEIRO FEDERAL SUPLENTE: Otto Luiz Quintino Júnior. AUSÊNCIAS
JUSTIFICADAS: Cláudio Laurentino Guimarães, Luciano Soares, Noemia Liege
Bernardo, Saraí Hess e Hortência Tierling (Conselheira Federal). Parte I – O Presidente
do CRF/SC, Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich deu início à reunião plenária dando
boas vindas a todos e solicitando ao Diretor Tesoureiro a conferência do quórum para a
realização da mesma. Quórum conferido, o Presidente decretou aberta a sessão plenária
e justificou a ausência dos(s) Conselheiros(as) nessa sessão. Primeiro item de pauta:
Apreciação do parecer da Comissão de Tomada de Contas do CRF/SC sobre a análise
dos balancetes do primeiro trimestre do ano de 2021 – O Diretor Tesoureiro teve a palavra
e leu o parecer para todos. O Conselheiro Marcelo Conti solicitou a palavra e fez uma
indagação referente a auxílio transporte pago a funcionários do CRF no mês de fevereiro.
Indagou sobre home-office e necessidade de pagamento do vale transporte. O Presidente
informou e a Vice Presidente corroborou com suas palavras, que alguns funcionários
estão em campo e também prestando serviço na sede, seja em rodízio de plantão, para
entrega de carteirinhas que acontece duas vezes na semana, atendimento para
farmacêuticos na sede com agendamento e outros funcionários que vão a sede para
receber documentos. Tomás Corrêa solicitou a palavra e informou que devido ao home
office, o CRF/SC teve uma redução de despesas na casa de 17%. Colocado em votação
o parecer foi aprovado por unanimidade. Segundo item de pauta: Apreciação e votação
das atas das Reuniões Plenárias Ordinárias n º 702 e nº 703 realizadas nos dias 26/02 e
26/03/21 – Sara Rauen esclareceu que na plenária de nº 702 não se fez clara em sua fala
quando informou sobre ofício enviado à autoridades municipais que solicitava vacinação a
farmacêuticos e que deu a entender que era para vacinação do grupo Confarma.
Esclareceu que o que quis dizer foi que, solicitava vacinação a todos os farmacêuticos do
estado e que solicitou ao pessoal do grupo Confarma que divulgassem a informação
repassassando o ofício a seus associados. Atas aprovadas por unanimidade. Terceiro
item de pauta: Apreciação e votação de processos diversos - Relatos aprovados por
unanimidade conforme Deliberação nº 1504/2021. Quarto item de pauta: Apreciação e
votação de processos de infração - Relatos de processo de infração aprovados
conforme Deliberação 1497/2021. Quinto item de pauta: Informes – O Presidente Marco
Koerich informou sobre a pesquisa de avaliação do atendimento do CRF/SC. Solicitou
que os Conselheiros participem e divulguem a pesquisa. Informou que participou, de
forma virtual, de um encontro de presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia
realizado pelo CFF e que o objetivo do encontro foi debater demandas de processo de
gestão e demandas da categoria farmacêutica, agradeceu a equipe técnica do CRF/SC
pelo apoio na reunião. Agradeceu a Conselheira Federal do CRF/SC pela participação no
encontro dos presidentes. Informou também que participou de uma reunião virtual com a
Anfarmag onde foi discutida a demanda do setor magistral. Vânia Noldin lembrou da
importância dos farmacêuticos inscritos no CRF/SC atualizarem seus dados cadastrais.
Solicitou que os Conselheiros divulguem em suas redes sociais a importância da
atualização cadastral no CRF/SC. Lembrou aos farmacêuticos que o CRF/SC possui uma
ouvidoria e que faça uso de mais este canal para se comunicar com o CRF/SC. Marcelo
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Conti perguntou se os conselheiros podem ter acesso ao que é ouvido pela ouvidoria do
Conselho. O Presidente informou que dará transparência total as demandas que chegam
a ouvidoria e também informará os resultados da pesquisa de satisfação do atendimento
do CRF/SC. O Presidente informou que irá solicitar ao ouvidor do Conselho que prepare
um material sobre a ouvidoria para ser apresentado nas próximas plenárias. Ana Flávia
solicitou que o link da pesquisa de satisfação seja enviado para todos os conselheiros
para que estes possam repassar a seus colegas e também publicarem em suas redes
sociais. O Presidente informou que repassará o link no grupo de whatsapp dos
Conselheiros. Carlos Nyander informou sobre a importância dos profissionais
farmacêuticos usarem os canais de atendimento do CRF/SC. Solicitou também que os
Conselheiros divulguem a pesquisa de satisfação do atendimento do CRF/SC. Ana Flávia
informou que ajudará a divulgar a pesquisa e sugeriu que assim que receber o link pelo
whatsapp fará o repasse a demais grupos. Informou que o Grupo de Trabalho de
Farmácia do CRF/SC têm se reunido e debatido sobre as resoluções 700 e 701 do CFF.
Marcelo Conti indagou sobre a volta do trabalho da fiscalização do CRF/SC, lembrou que
nesse período pandêmico o fiscal pode se tornar um vetor. Opinou de forma positiva
sobre o atendimento na sede do CRF/SC com hora marcada. A Vice Presidente do
Conselho informou que o trabalho dos fiscais retornam sempre que o mapa de risco de
regiões de SC saí do vermelho, o trabalho da fiscalização depende então das regiões que
não apresentam grau vermelho de risco. Mirela da Rosa informou sobre a importância da
pesquisa de satisfação para os farmacêuticos. Informou aos farmacêuticos estetas e
clínicos que a Portaria 344/98 da Anvisa está em Consulta Pública e que é necessário
fazer sugestões para alteração da Portaria. Informou que o link com as sugestões está no
site do CFF na área de notícias. Róbison Menin não deu informes. Sara Rauen
parabenizou o CRF pela iniciativa do CRF/SC com a pesquisa de avaliação do
atendimento. Solicitou a Diretoria do CRF/SC divulgue de uma forma mais contundente a
Consulta Pública sobre a Portaria 344/98 da Anvisa para que os farmacêuticos possam
dar suas sugestões. Lembrou que está se passando mais de 30 dias que o texto da dupla
RT feita pelo Grupo de Trabalho de Farmácia foi enviado ao departamento jurídico para
parecer e que ainda não foi obtido resposta. Solicitou ao Presidente do CRF/SC que
intervenha e solicite ao departamento jurídico que responda referente ao texto sobre a
dupla responsabilidade técnica em SC. Lembrou que na plenária passada solicitou que a
diretoria do CRF/SC apresentasse um estudo para que seja possível um reajuste dos
salários dos servidores do CRF/SC, visto que houve apenas um reajuste de salário por
bom desempenho, então solicitou que se repasse aos demais servidores um reajuste.
Marco Koerich informou que faz 15 dias e não 30 dias que o texto sobre a dupla
responsabilidade técnica foi enviado ao departamento jurídico para parecer. Que os
funcionários do CRF/SC no ano passado foram contemplados com reajuste do INPC e
que neste ano ainda estão negociando pois a data base é em maio. Tomás Corrêa
parabenizou as funcionárias Isolete e Karine do departamento financeiro do CRF/SC pois
ambas o auxiliaram nas dúvidas em relação a algumas questões referente a tomada de
contas do CRF/SC. Informou que no dia 09 de abril foi feito uma reunião com a Diretoria
de Vigilância Sanitária de SC, CRF/SC, Anfarmag e Sbrafh referente a elaboração de
uma nota técnica com orientações sobre o uso off label do Hidroxicloroquina e Cloroquina
em solução para fins de nebulização na área hospitalar, pois houve óbitos com essa
atividade. Deu informações sobre a nota técnica elaborada. Otto Quintino justificou a
ausência da Conselheira Federal Titular do CRF/SC. Informou sobre a reunião que teve
entre os Presidentes dos Conselhos Regionais e parabenizou o presidente Marco Koerich
sobre a indagaçào feita na mesma reunião referente as anuidades e planejamento para o
ano. Destacou que um Deputado Federal têm um projeto para piso nacional de
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farmacêutico e que vai ficar monitorando este projeto. Informou também sobre outro
projeto de grande importância aos farmacêuticos que é o do farmacêutico remoto e que
pode trazer prejuízos à categoria. Que como parlamentar da cidade de Itajaí irá a Brasília
para saber mais sobre este projeto. Que cabe ao CFF também pressionar para que o
projeto não dê prejuízos a categoria farmacêutica. Deu informações sobre o estado de
saúde do ex conselheiro do CRF/SC Arani Schroeder e sua esposa que estão internados
pela Covid 19. Parabenizou o Presidente do CRF/SC pela atuação na reunião com os
Presidentes dos Conselhos Regionais. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do
CRF/SC agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião plenária, e, para constar,
eu, Farmacêutico Carlos Nyander 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 abril de
dois mil e vinte e um.

Marco Aurélio Thiesen Koerich
Presidente

Carlos Nyander Theiss
Diretor Tesoureiro
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