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ATA DA 702ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO  DIA 26 DE
FEVEREIRO DE 2021. Às dez horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e  vinte e
um, realizou-se, no formato de videoconferência, a  septingentésima  segunda  reunião
ordinária do plenário. DIRETORES: PRESIDENTE: Marco Aurélio Thiesen Koerich. VICE-
PRESIDENTE: Vânia Floriani Noldin.  DIRETOR TESOUREIRO:  Carlos Nyander Theiss.
SECRETÁRIO-GERAL: Cláudio  Laurentino  Guimarães.  CONSELHEIROS  EFETIVOS:
Ana  Flávia  Broering  Eller,  Luciano  Soares,  Marcelo  Conti,   Sara  Rosângela  Martins
Rauen, Róbison Menin, Rodrigo Michels Rocha, Saraí Hess, Tomás Júlio Corrêa Neto.
CONSELHEIRO  FEDERAL  SUPLENTE: Otto  Luiz  Quintino  Júnior.  AUSÊNCIAS
JUSTIFICADAS:, Noemia Liege Bernardo, Mirela da Rosa Homem Pizarro 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.  Primeiro  item  de  pauta:  Apreciação  e
Deliberação sobre diárias e jetons – O Presidente informou que nesta deliberação foi
mantido o mesmo valor das diárias e jetons do ano passado sem nenhum tipo de reajuste.
A Deliberação 1485/2021 foi aprovada por unanimidade. Na sequência da reunião foi
feito  uma inversão de pauta uma vez que o Conselheiro  Tomás Júlio  que relataria  o
segundo item de pauta ainda não se fazia presente na reunião. Terceiro item de pauta:
Apreciação  e  votação  da  ata  da  Reunião  Plenária  Ordinária  n  º   701  realizada  no  dia
29/01/21 –  Ata  aprovada por  unanimidade.  Segundo  item de  pauta:  Apreciação  do
parecer da Comissão de Tomada de Contas do CRF/SC sobre a análise dos balancetes
do  exercício  de  2020 –  O  Presidente  passou  a  palavra  ao  Diretor  tesoureiro  Carlos
Nyander que informou  que o parecer foi aprovado por unanimidade pela Comissão de
Tomada de Contas do CRF/SC. A Conselheira Sara Rauen solicitou que o parecer de
contas  fosse  disponibilizado  para  análises  prévia  dos  Conselheiros.  O  Presidente  do
CRF/SC informou a Conselheira Sara Rauen que mesmo com a pandemia as contas,
documentos e balanços ficam disponíveis no CRF/SC para qualquer farmacêutico e que o
CRF está atendendo presencialmente por agendamento. Colocado em votação o parecer
foi  aprovado  por  todos  e  com abstenção  de  Sara  Rauen. Quarto  item de  pauta:
Apreciação e votação de processos diversos -  Relatos aprovados por unanimidade
conforme Deliberação nº 1490/2021.  Quinto item de pauta:  Apreciação e votação de
processos de infração – Na plenária anterior a Conselheira Sara Rauen solicitou vistas de
dois processos: 14396 e 14485. Na análise do P.I 14485 relata-se algumas questões: A
Conselheira Sara Rauen concordou com o parecer do relator mas solicitou que fosse
enviado um código de ética aos farmacêuticos da farmácia em questão na tentativa de
minimizar os autos de infração pois a farmácia possui 5 farmacêuticos. O secretário Geral
Claudio Guimarães solicitou que os conselheiros recebam antecipadamente por e-mail o
parecer do conselheiro que pediu vistas e o parecer do conselheiro relator para análise na
plenária.  A Vice Presidente Vânia Noldin solicitou que fosse colocado em votação um
novo  ordenamento  na questão do pedido de  vistas  de  processos de  infração:  que o
conselheiro que pediu vistas receba o parecer do relator original e que tenha o prazo de
10  dias  para  encaminhar  seu  parecer  ao  departamento  de  fiscalização,
consequentemente o departamento de fiscalização enviará  os  dois  pareceres a  todos
Conselheiros para que possam ser votados ne plenária. Quanto ao pedido da Conselheira
Sara Rauen o presidente Marco Koerich informou que os fiscais do CRF/SC já fazem
orientações  aos  farmacêuticos  nas  visitas  da  fiscalização.  Informou  também a  Vânia
Noldin que antes de colocar em votação um novo ordenamento na questão dos processos
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de infração, deve haver um estudo no regulamento no intuito de não haver  nenhuma
violação ao mesmo. O processo de infração 14396 foi retirado de pauta e será analisado
na  próxima  plenária.  Relatos  de  processo  de  infração  aprovados  conforme
Deliberação   1482/2021.  Sexto  ítem de  pauta:  Informes –  Marco  Koerich  iniciou  os
informes dizendo que está em contato constante com o Conselho Federal de Farmácia a
respeito das Consultas Públicas 911 e 912 e que, devido a pandemia, não existe nenhum
tipo de posicionamento da Anvisa e que qualquer novidade será informado nos canais de
comunicação do CRF/SC. Que devido a decretos e periculosidade da pandemia continua
o atendimento virtual no CRF/SC e que no dia de ontem foi decidido pelo fechamento das
seccionais  do  CRF/SC.  Que  o  CRF/SC  está  oficiando  as  prefeituras  e  vigilâncias
municipais informando o número de farmacêuticos e todos os demais funcionários das
farmácias,  informando também o número de farmacêuticos  em laboratórios  e  demais
integrantes  da  equipe  para  vacinação,  pois  estão  na  linha  de  frente  ao  combate  a
pandemia. Informou que as vigilâncias municipais estão solicitando aos estabelecimentos
farmacêuticos  o  número  total  de  funcionários  para  vacinação.  Informou  também  a
prioridade  na  vacinação  dos  profissionais  de  saúde.  Que  o  CRF/SC  está  atento  a
vacinação dos farmacêuticos e equipe em SC. Vânia Noldin informou que na próxima
semana estará entrando em contato com o Grupo de Trabalho (GT) de Farmácia para
inicío atividades no ano de 2021. Que uma das pautas será a continuidade do debate
sobre a implantação da dupla RT em SC que foi pausada devido as Consultas públicas
911  e  912  que  poderiam  interferir  na  profissão  e  também  que  foi  publicado  no  dia
19/02/21 no Diário Oficial da União a Resolução 700 do CFF que traz alguns ajustes na
fiscalização. Que o GT irá debater a nova resolução e criar um texto para publicação aos
farmacêuticos. Explicou parte do texto da nova resolução referente a presença ou não do
farmacêutico e atos privativos de farmacêuticos. Informou também que não há nenhuma
novidade  específica  sobre  a  Resolução  471/21  da  Anvisa  que  versa  sobre
antimicrobianos, no entanto expicou que há novas definições no artigo quatro da mesma
resolução sobre ato privativo do farmacêutico. Informou ainda que o CRF/SC têm sido
solicitado para auxiliar os profissionais farmacêuticos na questão das receitas ilegíveis e
que o GT de farmácia irá discutir o assunto. Comentou sobre o que o CRF/SC já fez na
questão das receitas ilegíveis junto ao CRM. Comentou que o Conselho deverá fazer uma
campanha de mídia alertando a população a verificar se no ato do recebimento da receita
a mesma está legível. Cláudio Guimarães não tinha informes. Carlos Nyander informou
que nas contas de 2020 o CRF teve um superávit no balanço em virtude de restrições de
trabalho causadas pela pandemia. Se colocou a disposição para explicar as contas do
CRF/SC no ano de 2020 para quem achar necessário. Reforçou a fala do Presidente do
CRF/SC que na questão das receitas ilegíveis os laboratórios de análises clínicas também
são prejudicados. Otto Quintino informou que o sistema de saúde do sul do país está
colapsado devido a pandemia. Solicitou que todos tenham os cuidados necessários para
evitar  ser  contaminado.  Comentou  sobre  a  distribuição  de  vacinas  e  prioridades  de
vacinação  no  município  de  Itajaí.  Comentou  também  que  terá  uma  reunião  com  o
Secretário de Saúde de Itajaí e solicitará vacinação aos farmacêuticos do município pois
estão na linha de frente no combate a pandemia. Ana Flávia informou que, referente a
vacinação,  existem  prefeituras  que  estão  priorizando  vacinação  nos  farmacêuticos  e
outras prefeituras não, solicitou que farmacêuticos que tenham cargos nas prefeituras ou
mandato de vereador em seus municípios que solicitem aos seus prefeitos prioridade na
vacinação dos profissionais farmacêuticos do município. Reforçou que o CRF/SC continue
lutando pela vacinação de todos os farmacêuticos no estado. Róbison Menin não deu
informes.  Marcelo  Conti  comentou sobre  o  momento  crítico  da pandemia  no Brasil  e
solicitou cuidado a todos para evitar  a contaminação.  Comentou que no município de
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Florianópolis já está liberada a vacinação para os profissionais farmacêuticos, no entanto,
ainda não chegaram as novas doses da vacina. Solicitou cuidado a todos para evitar a
contaminação. Comentou também sobre o problema das receitas ilegíveis que atingem os
profissionais de farmácia há muitos anos. Rodrigo Michels informou que no município de
Palhoça os profissionais farmacêuticos e equipe já tiveram a possibilidade de procurar a
prefeitura e tomar a vacina. Que defende em grupos de whatsapp o CRF/SC na questão
da procura pela vacinação para farmacêuticos e equipe junto aos órgãos competentes.
Sara  Rauen  solicitou  a  união  de  todos  os  farmacêuticos  no  intuito  de  minimizar  os
problemas da Covid19. Informou que elaborou uma correspondência que foi enviada a
autoridades e governos executivos  dos municípios e também encaminhou a todos os
farmacêuticos do Grupo Confarma para que reencaminhasse a correspondência aos seus
municípios.  Que  obtiveram  sucesso  em  alguns  municípios  e  que  um  vereador  do
município de Palhoça e outro de Florianópolis abraçaram a causa. Pediu desculpas ao
Conselheiro Federal Suplente do CRF/SC e Vereador do municíio de Itajaí, Otto Quintino,
que por descuido ela acabou não enviando a correspondência para ele. Informou que se
incomodou com o artigo 21, inciso terceiro, da Resolução 700 do CFF que versa sobre
atestados e declarações de saúde. Que acha que ficou impraticável aplicar o artigo 21,
inciso terceiro para farmácias com um farmacêutico apenas. Solicitou que o Conselheira
Federal  Suplente encaminhe a discussão deste artigo ao CFF para que se faça uma
revisão. Marco Koerich informou que para casos de uma farmácia com um farmacêutico
apenas a prerrogativa será sempre do Conselheiro Regional de SC que usará de bom
senso em suas decisões. O Presidente informou que levará essa dúvida no artigo 21,
inciso terceiro para o CFF. Vânia Noldin lembrou que é votado pelo plenário o plano anual
de fiscalização que garante soberania ao Conselheiro Relator, que os casos de farmácias
com um farmacêutico o Conselheiro usará de bom senso em casos de atestados médicos
e declarações. Vânia lembrou ainda que o farmacêutico ao se ausentar deve comunicar
com antecedência  o CRF/SC e  fica proíbido  o exercício  privativo  do farmacêutico na
ausência deste. Saraí Hess se mostrou preocupada com a situação dos farmacêuticos na
pandemia. Informou que as Vigilâncias Municipais e Secretárias de Saúde de pequenos
municípios da sua região têm demonstrado atitude coerente e pró-ativa em relação a
vacinação em profissionais de saúde. Que enxerga o empenho da Diretoria do CRF/SC
na busca pela vacinação em farmacêuticos e equipe em SC, e que a informação está no
portal do CRF/SC na internet. Disse que achou muito positivo a volta dos trabalhos dos
Grupos de Trabalho do CRF/SC.   Marco Koerich agradeceu  a todos os Conselheiros,
solicitou que todos tomem cuidados com a pandemia e lembrou o colapso nos hospitais.
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do CRF/SC 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
vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um. 

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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