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ATA DA 708ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 27 DE
AGOSTO DE 2021. Às dez horas do dia vinte e sete de agosto de dois mil e vinte e um,
realizou-se, no formato de videoconferência, a  septingentésima oitava reunião ordinária
do  plenário.  DIRETORES:  PRESIDENTE: Marco  Aurélio  Thiesen  Koerich.  VICE-
PRESIDENTE: Vânia  Floriani  Noldin.  TESOUREIRO:  Carlos  Nyander  Theiss.
SECRETÁRIO GERAL:  Cláudio  Laurentino  Guimarães.  CONSELHEIROS EFETIVOS:
Ana Flávia Broering Eller, Luciano Soares, Marcelo Conti, Mirela da Rosa Homem Pizarro,
Sara Rosângela Martins Rauen,  Saraí  Hess e Tomás Júlio Corrêa Neto.  AUSÊNCIAS
JUSTIFICADAS: Noêmia  Liege  Bernardo,  Róbison  Menin.  OUTRAS  PRESENÇAS:
Gelcimar Moresco (Fiscal do CRF/SC), Hortência Tierling (Conselheira Federal), Otto Luiz
Quintino Júnior (Conselheiro federal Suplente). 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 Secretário Geral a conferência do quórum para a realização da mesma.
Quórum conferido, o Presidente decretou aberta a sessão plenária e justificou a ausência
da Conselheira Liege nessa sessão. Primeiro item de pauta:  Apreciação e votação dos
processos  de  infração -  Relatos  de  processo  de  infração  aprovados  conforme
Deliberação 1525/2021.  Segundo item de pauta:  Apreciação e votação de    relatório de
processos diversos -  Relatos aprovados por unanimidade conforme Deliberação nº
1534/2021.  Terceiro item de pauta:   Apreciação e votação da ata da reunião plenária nº
707 realizada no dia 30/07/21 -  Ata aprovada por unanimidade. Quarto item de pauta:
Votação da Deliberação número 1531/21 que dispões sobre os valores correspondentes
aos custos de serviços e expedição de documentos devidos ao Conselho Regional de
Farmácia de Santa Catarina para o exercício de 2022,  mantendo os mesmos valores
pra  ticados no ano de 2021 – O Presidente informou que estão sendo mantidos para 2022
os  mesmos  valores  praticados  no  ano  de  2021.  Deliberação  aprovada  por
unanimidade. Quinto item de pauta: Avaliação e fiscalização da assistência farmacêutica
no SUS – O Presidente  explicou que a diretoria  do  CRF/SC elaborou um projeto  de
fiscalização  referente  a  assistência  farmacêutica  pública  e  passou  a  palavra  a  Vice-
Presidente Vânia Noldin que explicou como surgiu o projeto e o funcionamento deste.
Comentou que a Fiscal do CRF/SC, Gelcimar Moresco, tem realizado as fiscalizações nos
órgãos públicos  e passou a palavra a  fiscal,  que explicou o projeto apresentando os
objetivos e como o trabalho têm sido realizado. Apresentou também alguns resultados
sobre o trabalho já realizado. Vânia fez considerações sobre o projeto.  A Conselheira
Federal  Hortência Tierling também fez suas considerações sobre o projeto e sobre a
assistência  farmacêutica.  Fez  uma  restropectiva  sobre  a  evolução  na  assistência
farmacêutica pública em SC e lembrou de serviços também realizado por diretorias do
CRF/SC  em  gestões  passadas.  Parabenizou  aos  envolvidos  neste  novo  projeto.  Se
colocou  a  disposição  a  ajudar  como  Conselheira  Federal.  Luciano  Soares  fez
considerações sobre a assistência farmacêutica pública e lembrou o trabalho realizado no
passado com a atual Conselheira Federal de SC. Parabenizou a Diretoria atual pelo novo
projeto e perguntou se os Conselheiros podem ter acesso ao projeto com os indicadores.
Sugeriu, com a evolução do projeto, tornar público no site do CRF/SC um documento
oficial  com  indicadores.  Perguntou  se  foi  pensado  algum  tipo  de  articulação  com
iniciativas  em  andamento  do  Ministério  da  Saúde  como  qualifica  “F”  ou  qualifica
assistência farmacêutica. Vânia respondeu que a medida que obtiverem resultados será
exposto  no  site  do  CRF/SC  sobre  o  projeto,  disse  também  que  o  projeto  pode  ser
compartilhado com os Conselheiros. Informou que não há sobreposição com projetos do
Ministério da Saúde e que as demandas que estão chegando com as visitas nos órgãos
públicos  serão  repassadas  às  Comissões  Assessoras.  Sara  Rauen  parabenizou  a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



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

diretoria pela iniciativa, lembrou do trabalho de gestões passadas e fez considerações
sobre  a  assistência  farmacêutica  pública  atual.  Marcelo  conti  parabenizou  a  fiscal
Gelcimar Moresco pelo trabalho que está sendo realizado. Comentou sobre a importância
do  farmacêutico  no  serviço  público.  Cláudio  Laurentino  reforçou  que  o  trabalho  do
CRF/SC junto ao serviço público é a longo prazo e irá impactar na contratação de novos
farmacêuticos no serviço público em SC. Comentou sobre a importância do uso racional
de medicamentos no serviço público. Informou que a Diretoria do Conselho está tomando
providências referente a fiscalização do exercício profissional farmacêutico em  clínicas
veterinárias  e  hospitais  veterinários.  Ana  Flávia  parabenizou  a  diretoria  e  fiscal  do
CRF/SC pela execução do projeto. Comentou sobre a importância para a população da
presença do farmacêutico no serviço público. O Presidente do CRF/SC, Marco Koerich,
retomou a palavra  e parabenizou a  fiscal  do Conselho pelo  trabalho que está sendo
realizado. Comentou sobre a importância da segurança ao paciente com a presença do
farmacêutico no serviço público, além de trazer economia ao gestor. Sexto item de pauta:
Votação da dupla responsabilidade técnica em farmácias e drogarias em Santa   Catarina –
O  Presidente  informou  que  ocorreu  a  Consulta  Pública  sobre  o  assunto  no  site  do
CRF/SC  e  que  83,72%  dos  farmacêuticos  empregados  de  farmácia  comercial  foram
favoráveis  a  dupla  RT  em  SC  e  que  93,98%  dos  proprietários  de  farmácia  que
participaram da consulta pública foram favoráveis a dupla RT em SC.  Em votação a
deliberação  1532/21  que  dispõe  sobre  a  dupla  responsabilidade  técnica  em SC
todos os Conselheiros presentes nesta sessão plenária votaram pela aprovação
com voto contrário do Conselheiro Luciano Soares que solicitou que registrasse em
seu voto, as considerações que ele fez na reunião plenária passada em relação a dupla
RT em SC e que, na sua opinião, a aprovação da dupla RT será um fator de precarização
para  o  trabalhador  farmacêutico  com  potencial  de  desempregar  farmacêuticos  e
compromentimento da saúde do trabalhador,  além de cair  a  qualidade da assistência
farmacêutica. O Presidente do CRF/SC parabenizou o GT de Farmácia que criou o texto e
as regras da dupla RT em SC, agradeceu a equipe técnica do Conselho que deu o apoio
a diretoria e ao Grupo de Trabalho, agradeceu ao CFF pelos pareceres e o jurídico do
CRF/SC  que  também fez  um  parecer  relacionado  a  dupla  RT.  Vânia  Noldin  fez  um
agradecimento especial ao ouvidor do CRF/SC, Valneri de Oliveira, pelo apoio dado ao
Grupo de Trabalho de Farmácia e que contribuiu para o desenvolvimento do texto da
dupla RT em SC. Sétimo item de pauta: Informes – O Presidente informou que no dia
16/08 juntamente com a Conselheira Federal de SC se reuniu na ALESC com o objetivo
de audiência com os parlamentares Marcos Vieira  e Luciana Carminatti  para  debater
sobre o farmacêutico na área de estética em SC. Que os parlamentares prometeram
encaminhar  o  projeto.  Agradeceu  os  parlamentares  pela  receptividade.  Agradeceu  o
Conselheiro  federal  Suplente,  Otto  Quintino  Jr,  que  têm  sido  o  articulador  com
parlamentares referente a este projeto em SC. Informou que os funcionários do CRF/SC
estão voltando de forma gradual ao serviço respeitando as normas sanitárias. Informou
também que no dia 31/08 o CRF/SC está completando 60 anos de luta em prol da saúde
pública e respeito a categoria. Parabenizou a todos que de forma direta e indireta já se
dedicaram e aos que se dedicam atualmente ao CRF/SC. A Conselheira Federal de SC
comentou sobre a ida na ALESC com o Presidente do CRF/SC para debater sobre o
projeto de estética em SC, lembrou que o projeto já teve início em 2018 com o apoio da
Comissão de Estética do CRF/SC e também apoio da Comissão de Estética do CFF e
que  na  época  foi  feito  uma  reunião  com  os  Conselhos  Regionais  de  Odontologia,
Biomedicina, Enfermagem e Fisioterapia onde foi elaborado um projeto e debatido com
técnicas  da  VISA/SC que  auxiliaram na  elaboração  de  um texto  que  foi  enviado  ao
Deputado Mocelin com articulação do Conselheiro Federal Suplente, Otto Quintino Júnior.

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

Informou que atualmente o projeto está na Comissão de Finanças da ALESC. Comentou
que se informou com a relatora do projeto, Deputada Luciana Carminatti e que o parecer
é favorável ao pleito. Que também esteve em reunião, juntamente com o Presidente do
CRF/SC, com o presidente da Comissão, Deputado Marcos Vieira. Que o projeto deverá ir
para a última comissão, que é a Comissão de Saúde da ALESC e que fará o contato com
o Deputado Sareta que preside a Comissão para argumentações técnicas. Informou que
esteve no dia 17/08 em Joinville onde foi fez a abertura do curso Cuidado Farmacêutico
no  SUS,  promovido  pelo  CFF e  apoiado  pelo  CRF/SC.  Que  o  evento  teve  53
farmacêuticos inscritos de 12 municípios da região norte e noroeste de SC. Informou que
a fiscal do CRF/SC, Gelcimar Moresco, representou a Diretoria do CRF/SC neste evento.
Que o curso já aconteceu na região oeste, sul e vale do Itajaí e que ela e o Conselheiro
Federal Suplente já solicitaram ao CFF contemplar também a região serrana e meio oeste
com o referido curso. Que o CFF já disponibilizou também o curso Cuidado Farmacêutico
para o dia 20/09 dividido em 7  módulos e com transmissão ao vivo. Informou que foi
publicado o novo código de ética da profissão farmacêutica - Resolução 711 do CFF. Que
representou  SC num Grupo  de  Trabalho  instituído  pelo  CFF  para  revisão  de  toda  a
legislação e atualização da Portaria 344/98 da Anvisa. Que na próxima segunda e terça
feira haverá plenária do CFF onde será apresentado o trabalho de revisão e atualização
da Portaria 344/98. Que faz parte de um Grupo de Estudo do CFF e que será concluído
até  o  final  do  ano  uma  resolução  específica  para  o  consultório  farmacêutico.  O
Conselheiro  Federal  Suplente,  Otto  Quintino  parabenizou  a  Conselheira  Federal  pela
vinda  do  curso  de  cuidado  farmacêutico  para  SC,  parabenizou  também  o  professor
Wallace Potosin que ministrou o curso. Informou que em Itajaí foi trabalhado na câmara
de vereadores o Agosto Lilás, e que foi procurado pelo juiz da cidade, Mauro Fernandini,
para obter apoio na campanha nas farmácias da região. Solicitou apoio a diretoria do
CRF/SC em campanha para violência contra a mulher. Comentou sobre o pleito eleitoral
do  Conselho  este  ano  e  solicitou  um  pleito  democrático e  propositivo.  Ana  Flávia
agradeceu  aos  Conselheiros  Federais  pelas  informações  prestadas  e  pelo  auxílio  à
categoria  farmacêutica  catarinense  junto  ao  CFF e  Anvisa.  Cláudio  Guimarães
parabenizou a todos pelo avanço na questão da dupla RT,  ressaltou a importância e
parabenizou  os  Grupos  de  Trabalho  do  CRF/SC.  Luciano  Soares  não  deu  informes.
Marcelo  Conti  agradeceu  aos  Conselheiros  Federais  pelas  informações e  o  trabalho
desenvolvido  junto  ao  CFF.  Parabenizou  os  conselheiros  e  farmacêuticos  que  vêm
articulando e entrando em contato com parlamentares em prol da causa farmacêutica.
Parabenizou todos que participaram para atingir o objetivo para aprovação da dupla RT.
Parabenizou a diretoria do CRF/SC que abriu as portas para, enfim, ser votada a dupla
RT. Mirela da Rosa fez uma homenagem aos farmacêuticos estetas pela PL 0324.7/2020.
Parabenizou os Conselheiros Federais pela articulação deste Projeto de Lei. Parabenizou
as colegas do Grupo de Trabalho de Estética do CRF/SC. Comentou sobre um Projeto de
Lei  de sua autoria  para os farmacêuticos estetas que versa sobre um Projeto de Lei
Federal  e  que  está  sendo  encaminhado  pelo  colega  Dr.  Julinho  da  Farmácia  para
deputada  Federal  Carmen  Zanotto.  Sara  Rauen  comentou  sobre  a  importância  da
oposição  e  que  o  trabalho  junto  com  a  situação  acabou  desenvolvendo  o  texto  e
aprovação da dupla RT. Ressaltou a importância dos Conselheiros Federais participarem
da reunião plenária. Informou que em plenárias passadas fez relatos sobre farmácias que
estão inscritas no regime de tributação de lucro real, pois em SC o custo tributário para
essas farmácias é maior que outros estados pois, o piso em SC é R$ 300 mil, enquanto
nos demais  estados é R$ 400 mil, informou que elaborou um estudo referente a essa
questão e que foi entregue ao farmacêutico Julinho da Farmácia que entregou o projeto
ao Senador Jorginho Mello. O projeto visa equiparar o piso de SC aos demais estados do
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Brasil. Que como representante da chapa número 2 nas eleições do CRF/SC neste ano
reiterou  o  compromisso  com  comportamento  exemplar  que  será  priorizado  com
apresentação de propostas para a categoria. Expressou sua alegria pela aprovação da
dupla RT em SC. Tomás Corrêa comentou sobre a aprovação da dupla RT e informou que
já está recebendo mensagens de colegas farmacêuticos parabenizando o CRF/SC pela
aprovação da dupla RT. Agradeceu a faculdade FACESC, em especial o coordenador do
curso de saúde e cuidados,  Daniel  Andolfato,  e a professora de Farmácia Hospitalar,
Isabela Picinin, por terem realizado uma live sobre gestão de processos e redução de
custos em serviços de saúde. Vânia Noldin comentou que também já está recebendo
mensagens  positivas  de  colegas  farmacêuticos  pela  aprovação  da  dupla  RT em SC.
Marco Koerich agradeceu os conselheiros, aos farmacêuticos que estão na linha de frente
no combate a pandemia, aos funcionários do CRF/SC pelo trabalho desenvolvido. 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 sete dias do mês de agosto 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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