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ATA DA 705ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 28 DE
MAIO DE 2021. Às dez horas do dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e um,
realizou-se, no formato de videoconferência, a septingentésima quinta reunião ordinária
do plenário. DIRETORES: PRESIDENTE: Marco Aurélio Thiesen Koerich. VICEPRESIDENTE: Vânia Floriani Noldin. DIRETOR TESOUREIRO: Carlos Nyander Theiss.
SECRETÁRIO GERAL: Cláudio Laurentino Guimarães CONSELHEIROS EFETIVOS:
Ana Flávia Broering Eller, Luciano Soares, Marcelo Conti, Mirela da Rosa Homem Pizarro,
Róbison Menin, Sara Rosângela Martins Rauen, Saraí Hess e Tomás Júlio Corrêa Neto.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Noemia Liege Bernardo, Rodrigo Michels Rocha 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 à 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: Aprovação da Comissão
para o processo eleitoral 2021 – O Presidente leu para os presentes o nome dos
integrantes que formarão a comissão eleitoral, sendo eles: Marco Aurélio Rezendo
Sommer, Renate Schaefer e Hélia Terezinha Alves da Silva. Colocada em votação,a
comissão foi aprovada por unanimidade. Segundo item de pauta: Apreciação e votação
da ata da Reunião Plenária Ordinária n º 704 realizada no dia 30/04/21 – Ata aprovada
com abstenção de Luciano Soares. Terceiro item de pauta: Apreciação e votação de
processos diversos - Relatos aprovados por unanimidade conforme Deliberação nº
1511/2021. Quarto item de pauta: Apreciação e votação de processos de infração Relatos de processo de infração aprovados conforme Deliberação 1505/2021. Quinto
item de pauta: Informes: O Presidente iniciou seus informes solicitando que os
farmacêuticos que ainda não foram imunizados contra a Covid19 que façam contato com
o CRF que está disponibilizando um link para este contato. Informou que alguns
farmacêuticos estão entrando em contato com o CRF que, por consequência, está
enviando ofício às prefeituras municipais solicitando a vacinação dos mesmos e o
resultado está sendo exitoso. Informou que foi fechado o acordo coletivo com os
funcionários do CRF/SC. Agradeceu aos funcionários do CRF/SC e ao Presidente do
SEAUF/SC, Daniel Bilobram Júnior, pelos diálogos durante a negociação. Informou que
têm participado de reuniões virtuais com farmacêuticos de associações, sindicatos e
redes e que participou, também de forma virtual, da Jornada Acadêmica do Curso de
Farmácia de Joinville. Parabenizou as Conselheiras Vânia Noldin, Saraí Hess e Ana
Flávia pela Live realizada no dia vinte e sete de maio. Informou que o CRF/SC está contra
o Projeto de Lei 5363 que prevê assistência farmacêutica remota nas drogarias e
farmácias dispensando a obrigatoriedade da presença fisica do farmacêutico. Informou
que o CRF/SC também é contra o Projeto de Lei 1896, do Deputado Catarinense Darci de
Matos, que prevê e permite a venda de medicamentos em supermercados. Informou que
o CRF está tentando contato com o parlamentar para conversa sobre este Projeto de Lei,
que tentou reunião na presente semana com o parlamentar mas não conseguiram êxito
devido a agenda. Que o parlamentar solicitou e a Diretoria do CRF/SC está aguardando a
confirmação para uma reunião presencial em Brasília. Vânia Noldin informou que os
Conselhos Regionais acabaram de receber do CFF um texto sobre regulamentação do
técnico em farmácia e que esse texto será encaminhado para todos os Conselheiros, para
análise e emissão de opinião e/ou contribuições. Que essas opiniões, contribuições, serão
compiladas em um novo texto e enviado de volta ao CFF. Ressaltou que o prazo para
emissão de opinião é até o dia 03/06/21 para envio ao CFF no dia 04/06/21 que foi o
prazo deferido pelo CFF. Solicitou a continuação de todos no combate a Covid19. Cláudio
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Guimarães não deu informes. Carlos Nyander parabenizou as Conselheiras Vânia, Ana
Flávia e Saraí pela performance na live ocorrida na presente semana. Ana Flávia
agradeceu o convite para participar da Live. Informou sua preocupação referente ao PL
1896 e solicitou aos farmacêuticos que demonstrem suas preocupações em suas redes
sociais referente ao futuro da profissão relacionado com este PL 1896. Solicitou orações
ao farmacêutico e ex Conselheiro Arani Schroeder que se encontra em condições críticas
devido a Covid19. Luciano Soares desejou que os farmacêuticos catarinenses se
mantenham seguros pois estão na linha de frente do combate a pandemia. Marcelo Conti
mostrou sua indignação com Projetos de Lei que vão contra a profissão farmacêutica. O
Conselheiro também demonstrou seu descontentamento por parte do CFF em enviar,
apenas no dia de hoje, para os Conselhos Regionais um texto que deve ser analisado e
respondido até o dia 03/06. O texto fala sobre regulamentação do técnico em farmácia.
Mirela Homem informou que o Grupo de Trabalho de Estética do CRF/SC se reunirá no
dia 04/06 e que o Grupo debaterá Resoluções e Projetos de Lei que ameaçam a profissão
dos farmacêuticos estetas. Agradeceu ao CRF/SC pela oportunidade de representar o
Conselho junto ao Grupo de Trabalho de Estética do CFF. Fez um pedido para que as
datas das plenárias do CRF/SC não coincidam com as datas das plenárias do CFF para
viabilizar a participação da Conselheira Federal de SC, Hortência Tierling, nas plenárias
do CRF/SC. Róbison Menin parabenizou as Conselheiras Vânia, Ana Flávia e Saraí pela
condução na live ocorrida na presente semana. Sara Rauen também parabenizou as
Conselheiras pela live. Comentou sobre a demora no parecer do departamento jurídico do
CRF/SC referente ao texto sobre dupla RT que foi formulado pelo GT de Farmácia.
Comentou sobre a questão do técnico em farmácia e que o CRF/SC deve ter um
posicionamento claro e firme referente a essa questão. Parabenizou o fiscal do CRF/SC
Wilson Baratto por 30 anos de serviços prestados ao CRF/SC. Saraí Hess agradeceu o
convite para participar da live. Fez comentários sobra a live em si. Repudiou o Projeto de
Lei 1896. Solicitou aos farmacêuticos catarinenses que votem contra o Projeto de Lei
1896 em enquete disponível no site da Câmara Federal. Fez comentários sobre o Projeto
de Lei sobre técnicos em farmácia, que é importante a regularização, no entanto, também
se mostrou contrariada ao pouco tempo para análise. Solicitou ao departamento jurídico
do CRF/SC uma atenção especial na emissão do parecer referente ao texto da dupla RT
em SC. Tomás Corrêa parabenizou as Conselheiras Vânia, Ana Flávia e Saraí pela
condução na live. Parabenizou o Conselheiro Carlos Nyander pela geração de conteúdos
referente a profissão farmacêutica que o mesmo está postando em redes sociais.
Informou que no dia 19/05 aconteceu reunião do GT de Farmácia Hospitalar do CRF/SC e
que o GT fará uma live no mês de junho sobre Assistência Hospitalar Farmacêutica na
Pandemia. Demonstrou repúdio ao Projeto de Lei 1896 e concordou com a Conselheira
Saraí referente a regularização do técnico em farmácia. O Presidente Marco koerich
informou que a Diretoria do CRF/SC pretende realizar uma reunião com todos os
Conselheiros no dia 31/05 ou 01/06 para tratar sobre o assunto da regulamentação dos
técnicos em farmácia. 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 Cláudio 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 oito dias
do mês de maio de dois mil e vinte e um.
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