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ATA DA 701ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO  DIA 29 DE
JANEIRO DE 2021. Às dez horas do dia vinte e nove de janeiro de dois mil e  vinte e um,
realizou-se, no formato de videoconferência, a septingentésima  primeira reunião ordinária
do  plenário.  DIRETORES:  PRESIDENTE -  Marco  Aurélio  Thiesen  Koerich.  VICE-
PRESIDENTE –  Vânia  Floriani  Noldin.  SECRETÁRIO-GERAL –  Cláudio  Laurentino
Guimarães.  CONSELHEIROS EFETIVOS: Ana  Flávia  Broering  Eller,  Luciano  Soares,
Marcelo Conti, Mirela da Rosa Homem Pizarro (entrou na reunião a partir do debate do
quarto  item  de  pauta),  Sara  Rosângela  Martins  Rauen.  CONSELHEIRO  FEDERAL
SUPLENTE: Otto  Luiz  Quintino Júnior.  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  Carlos Nyander
Theiss, Noemia Liege Bernardo, Rodrigo Michels Rocha (Conselheiro Suplente), Róbison
Menin (Conselheiro Suplente), Saraí Hess, 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.  O  Presidente  parabenizou  todos  os  farmacêuticos  pela
passagem do dia do farmacêutico que ocorreu no dia 20 de janeiro. O presidente lembrou
os(as)  conselheiros(as)  que  foi  sugerido  pela  diretoria  e  aceito  por  todos  o  não
recebimento  do  jeton  enquanto  as  reuniões  se  realizarem  da  forma  virtual  devido  a
pandemia.  Informou  que  ainda  não  há  previsão  de  volta  as  atividades  presenciais  e
perguntou  se  todos  concordam  em  continuar  sem  receber  o  benefício  enquanto  as
reuniões  continuarem  de  forma  virtual.  Em  votação  todos  os  conselheiros  presentes
concordaram.  Primeiro ítem de pauta:  Apreciação e votação das atas das Reuniões
Plenárias Ordinárias n  º   699 e 700 realizada nos dias 13/11/20 e 18/12/20. A Conselheira
Sara Rauen aprovou a ata nº 699 e se absteve da votação da ata de nº 700 pois não
participou da reunião.  Os demais  conselheiros  aprovaram as atas. Segundo item de
pauta:  Apreciação  e  votação  de  processos  diversos. Relatos  aprovados  por
unanimidade  conforme  Deliberação  nº  1480.  Terceiro  item de  pauta:  Apreciação  e
votação de processos de infração – A Conselheira Sara Rauen questionou a razão do
arquivamento, via decisão judicial, dos processos 14482 e 14443. Ficou combinado que
os  esclarecimentos  sobre  a  decisão  judicial  serão  encaminhados  posteriormente  aos
conselheiros  para  conhecimento.  Relatos  de  processo  de  infração  aprovados
conforme Deliberação 1477. Quarto item de pauta:  Definição do calendário de plenárias
no ano de 2021 – A Diretoria sugeriu as datas  para o primeiro semestre de 26/02, 26/03,
30/04, 28/05, 25/06. Datas aprovadas por unanimidade. Quinto item de pauta: Informes:
O Presidente iniciou informando que não há nenhum posicionamento da Anvisa  sobre as
consultas públicas nº 911 e 912. Disse também que o atendimento no CRF/SC continua
de modo virtual e que oficiou a Vigilância em Saúde no intuito de obter autorização para
abertura  e  atendimento  presencial  na  sede  do  CRF/SC  com  apenas  parte  dos
funcionários, porém não foi permitido. Solicitou compreensão de todos em relação a data
de  abertura  e  atendimento  do  CRF/SC  e  lembrou  que  o  CRF/SC  está  seguindo  os
Decretos das autoridades. Informou também que o CRF/SC oficiou a Vigilância em Saúde
a respeito da disponibilização de vacinas aos profissionais farmacêuticos e que recebeu
como  resposta  que,  para  a  aplicação  da  vacina  está  sendo  seguida  uma  regra  de
prioridade e no seu tempo, todos profissionais farmacêuticos serão vacinados.  A Vice
Presidente  Vânia  Noldin  informou  que  a  fiscalização  do  CRF/SC  retomará  a  suas
atividades presenciais no dia 01/02 nas regiões onde a pandemia se mantém estável.
Esclareceu sobre comentários que andam circulando em grupos de whatsapp sobre o
envio do boleto de anuidade do CRF/SC via correio. Disse que o Conselho está atento ao
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problema ambiental e de recursos mas que, o CRF/SC segue legislação legal e por este
motivo é obrigado a enviar os boletos de anuidade via correio. Solicitou compreensão e
paciência  aos  profissionais  farmacêuticos  em  relação  a  abertura  do  CRF/SC  e
principalmente em relação a espera pela vacinação. O  Presidente do CRF/SC solicitou
aos  profissionais  farmacêuticos  que  mantenham  seus  dados  atualizados  junto  ao
CRF/SC. O Conselheiro Marcelo Conti alertou sobre problemas de fraude em boletos de
Conselhos  Regionais  de  Farmácia  de  outros  estados  e  solicitou  que  o  profissional
farmacêutico  tenha  cuidado  e  análise  se  o  pagamento  estará  sendo mesmo feito  ao
CRF/SC. O Secretário Geral Cláudio Guimarães repassou informações sobre a primeira
reunião do Grupo de Trabalho (GT) CRF Jovem, que é composta por acadêmicos dos
cursos de farmácia, que ocorreu no dia 27/01. Informou sobre a proposta deste Grupo de
Trabalho.  O  Conselheiro  Federal  Suplente  Otto  Luiz  Quintino  Júnior  agradeceu  a
participação  nesta  plenária.  Parabenizou  os  farmacêuticos  pela  data  de  20/01/21.
Comentou  que,  como  vereador  em  Itajaí,  esta  tentando  colocar  os  profissionais
farmacêuticos  daquela  região  como  grupo  prioritário  para  recebimento  de  vacina,  no
entanto, a tentativa esbarra nas poucas doses recebidas e que são destinadas a outros
grupos que são primeiramente prioritários.  Sugeriu  que os  profissionais farmacêuticos
procurem o Secretario de Saúde de seu município pois o decreto estadual permite que
cada  gestor  avalie  da  melhor  forma a  distribuição  das  vacinas.  Comentou  que  acha
importante que o CRF/SC verifique para o próximo ano a implantação de um sistema que
o profissional possa retirar o boleto da anuidade via internet. Comentou que há muitos
casos de Covid em Itajaí e muitas mortes acontecendo diariamente. Sugeriu que só volte
a ter plenária presencial do CRF/SC quando houver segurança em relação a pandemia. O
Presidente do CRF/SC comentou em relação a disponibilização dos boletos por meio
digital  e  informou  que  tem  seguido  orientação  da  Procuradoria  do  CFF  e  que  a
disponibilização do boleto só por meio digital é um processo gradativo e que apenas o
Conselho  de  Arquitetura  e  a  OAB  disponibilizam  só  por  meio  digital.  Ana  Flávia
parabenizou os farmacêuticos pelo dia 20/01/21. Solicitou informações sobre fiscalização
do Procon que está ocorrendo em farmácias pois ouviu relato de colegas farmacêuticos
que estão recebendo fiscalizações do Procon em que até oito fiscais entram na farmácia,
podendo  ocorrer  perigo  de  contaminação  devido  ao  alto  número  de  pessoas  no
estabelecimento.  Marco  Koerich  explicou  que  aconteceu  uma  fiscalização  em  um
estabelecimento farmacêutico que estava anunciando medicamento para Covid19 com
comprovação  científica  e  que  esta  fiscalização  foi  feita  em  conjunto  pela  VISA/SC,
CRF/SC e PROCON. O presidente informou também que oficiou o Procon em relação a
fiscalizações de preços abusivos de alguns estabelecimentos comerciais em relação aos
EPIs (Equipamento de Proteção individual). Luciano Soares saudou os farmacêuticos pelo
dia 20/01/21 e solicitou que os farmacêuticos continuem tomando todos os cuidados na
prevenção da pandemia. Marcelo Conti parabenizou os farmacêuticos pelo dia 20/01/21.
Também solicitou que todos continuem se prevenindo contra a pandemia, desejou a todos
força no ano de 2021. Mirela da Rosa parabenizou os farmacêuticos pelo dia 20/01/21.
Ressaltou  que  tem  recebido  muitos  contatos  de  colegas  em  relação  aos  canais  de
atendimento do CRF/SC. Orientou os farmacêuticos a entrarem no site do CRF/SC e
seguirem as instruções dos canais de atendimento pois  todos os atendimentos estão
sendo  feitos  em seu  tempo.  Lembrou  que  todos  estamos  passando  por  um período
diferente e o CRF/SC seguindo Decreto Municipal está em trabalho home office durante a
pandemia. Sara Rauen desejou feliz ano novo para todos. Parabenizou os profissionais
farmacêuticos  pelos  trabalhos  desenvolvidos  durante  a  pandemia.  Desejou  que  as
autoridades governamentais  reconheçam que os profissionais farmacêuticos atuam na
linha de frente de combate a pandemia e contemplem estes profissionais com prioridade
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na aplicação da vacina. Solicitou que os órgãos representativos atuem de uma forma mais
contundente para que seja reconhecido o trabalho do profissional farmacêutico como linha
de frente no combate a pandemia. Lembrou que esta havendo uma alteração do regime
fiscal tributário e que muitos estabelecimentos comerciais devem procurar seu contador
para procurar se adequar a nova realidade. Agradeceu ao trabalho de Raquel Bittencourt,
ex Diretora da Visa que se aposentou. O Presidente do CRF/SC respondeu a conselheira
Sara que o Conselho está atento junto as autoridades sobre o trabalho do farmacêutico
na linha de frente ao combate da pandemia e também agradeceu aos trabalhos de Raquel
Bittencourt, lembrou que no fim do ano passado agradeceu nominalmente à Vigilância
Sanitária por todo apoio recebido. O Presidente reforçou o pedido para que todos os
profissionais  farmacêuticos  e  população  em geral  continuem  com todos  os  cuidados
necessários  para  combater  a  pandemia.  Solicitou  também  que  não  se  dissemine
informações falsas referente a aspectos relacionados a Covid19. 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 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 nove dias do mês de janeiro 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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