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ATA DA 706ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO  DIA 25 DE
JUNHO DE 2021. Às dez horas do dia vinte e cinco de junho de dois mil e  vinte e um,
realizou-se, no formato de videoconferência, a  septingentésima  sexta 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:
Luciano Soares, Marcelo Conti,  Mirela da Rosa Homem Pizarro, Róbison Menin, Sara
Rosângela  Martins  Rauen,  Saraí  Hess  e  Tomás  Júlio  Corrêa  Neto.  AUSÊNCIAS
JUSTIFICADAS: Ana  Flávia  Broering  Eller,  Noemia  Liege  Bernardo,  Rodrigo  Michels
Rocha e Hortência Tierling (Conselheira Federal).  Outras Presenças: Gustavo Augusto
de Oliveira e Michael Guilherme Costa Scheffmacher. 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 dos(s) Conselheiros(as) nessa sessão. Primeiro item de pauta:  Apreciação do
Plano Anual de Fiscalização para o Exercício de 2021 – Vânia Noldin explicou que devido
a Resolução 700 do CFF, o Plano Anual de Fiscalização teve que ser atualizado. Explicou
que as únicas mudanças foram as adequações a Resolução 700, a inclusão do perfil
farmacêutico e das fichas de avaliação. Sara Rauen solicitou que, devido a importância do
perfil farmacêutico, fique explícito no Plano Anual de Fiscalização que as farmácias em
SC sejam fiscalizadas de forma igualitária. Vânia respondeu que a solicitação de Sara não
pode ser acatada pois, em relação ao número de fiscalizações é uma normativa do CFF
que  cidades  do  interior  têm  número  mínimo  de  fiscalizações  diferente  de  capitais  e
metrópoles.  Vânia  lembrou  também  que  quando  uma  farmácia  têm  constatada  uma
irregularidade é realizada posteriormente uma nova fiscalização. Sara informou que seu
pedido é que os fiscais do CRF/SC fiscalizem as farmácias o mesmo número de vezes
dentro do que está preconizado. O Presidente do CRF/SC informou que as farmácias em
SC são fiscalizadas de forma igualitária e que o Plano anual de Fiscalização e as Normas
devem ser seguidas. Plano Anual de Fiscalização aprovado por unanimidade. Em seu
voto, Sara Rauen aprovou o Plano com restrição ao que ela comentou. Marcelo Conti
solicitou  a  palavra  e  fez  uma  observação  que  suas  farmácias  não  apresentaram
problemas e continuaram recebendo diversas fiscalizações durante determinado mês. O
Presidente informou que isto não ocorre. Marcelo Conti informou que ocorreu uma série
de coincidências pois, sempre que comunicava uma ausência recebia uma fiscalização,
mas que é a favor das fiscalizações do Conselho. O presidente reafirmou que não ocorre
nenhum tipo de perseguição seja por parte da Diretoria ou mesmo do Departamento de
Fiscalização. Sara Rauen propôs que seja feita uma tabulação para verificar a incidência
de fiscalizações nas farmácias. O Presidente informou que será realizada a tabulação
para que tudo fique claro. Marco Koerich apresentou os farmacêuticos Gustavo Augusto
de Oliveira  e Michael Guilherme Costa Scheffmacher, integrantes do Grupo de Trabalho
de Farmácia do CRF/SC e que apresentaram nesta plenária a proposta de dupla RT em
SC  elaborada  pelo  Grupo.  Cláudio  Guimarães  constou  a  presença  do  Conselheiro
Luciano Soares na plenária. Segundo item de pauta:  Apreciação e votação da ata da
Reunião  Plenária  Ordinária  n  º   705  realizada  no  dia  28/05/21 –  Ata  aprovada  por
unanimidade. Terceiro  item de  pauta:   Apreciação e  votação  de  processos diversos:
Relatos aprovados por unanimidade conforme Deliberação nº  1519/2021.  Quarto
item de pauta: Apreciação e votação de processos de infração - Relatos de processo de
infração  aprovados  conforme  Deliberação  1513/2021.  Quinto  item  de  pauta:
Apresentação  da  proposta  da  dupla  responsabilidade  técnica  em  SC: O  Presidente
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agradeceu o Grupo de Trabalho de Farmácia do CRF/SC pela elaboração da proposta de
dupla responsabilidade técnica em SC, agradeceu a presença dos integrantes do GT de
Farmácia que participaram da apresentação do projeto. O Presidente passou a palavra
para Vânia Noldin que agradeceu a participação de Gustavo e Michael  na plenária e
agradeceu também os Conselheiros participantes do Grupo de Trabalho de Farmácia e
seus demais integrantes. Lembrou que no dia de hoje Gustavo e Michael apenas iriam
apresentar  a  proposta  para  que  os  Conselheiros  reflitam  e  possam  trazer  suas
considerações  na  próxima  plenária.  Passou  a  palavra  a  Gustavo  e  Michael  que  se
apresentaram aos conselheiros e leram a proposta para todos. Vânia Noldin informou que
a proposta será enviada para o e-mail de todos os Conselheiros para apreciação. Marco
Koerich agradeceu a presença dos farmacêuticos Gustavo e Michael. O presidente do
CRF/SC informou que a equipe técnica responsável pela transmissão da plenária está
recebendo pedido de acessos para participação na plenária e lembrou os Conselheiros
que o link para participação na plenária é para uso exclusivo dos Conselheiros. Informou
que a plenária é transmitida ao vivo pelo Youtube. Referente a proposta de dupla RT o
Presidente informou que a Diretoria colocará a proposta em consulta pública a partir da
próxima segunda feira, por no mínimo quinze dias, para que os farmacêuticos possam
opinar e fazer suas considerações. Convidou todos os farmacêuticos a participarem da
Consulta Pública. Sexto item de pauta: Informes – Marco Koerich em seus informes disse
que cada vez mais a categoria sofre ameaças com Projetos de Lei que comprometem a
categoria farmacêutica e a saúde pública. Citou os projetos de assistência farmacêutica
remota, as Consultas Públicas 911 e 912 da Anvisa e mais recentemente a proposta de
medicamentos  MIPs  para  venda  em supermercados.  Informou que o  Deputado Darci
Matos se prontificou em retirar a proposta, no entanto, o Presidente informou que através
de Medida Provisória os MIPs poderão ser vendidos em supermercados. Informou que o
CRF/SC  e  o  CFF  estão  atuando  junto  ao  Congresso  Nacional  para  que  a  MP seja
suspensa. Parabenizou o Conselheiro Tomás Corrêa pela Condução da Live realizada
pelo  GT  de  Farmácia  Hospitalar  do  CRF/SC.  Vânia  Noldin  reforçou  as  palavras  do
Presidente em relação aos MIPs. Repassou aos demais uma notícia que recebeu pela
manhã  referente  a  uma  medida  tomada  pelo  município  de  Videira,  que  convidou  os
residentes  da cidade para  imunização geral  no  dia  de amanhã com os medicamento
Ivermectina e vitamina D. Ressaltou que o CRF/SC não pode concordar com este tipo de
ação, pois não há critério e avaliação médica e que isto pode influenciar na questão dos
MIPs em supermercados. Solicitou manifestação nas redes sociais contra este tipo de
atitude.  Marco  Koerich  comentou  sobre  o  Uso  Racional  de  Medicamentos.  Cláudio
Guimarães parabenizou os estudantes da UFSC pela realização da Jornada Acadêmica
de Farmácia que contou com a participação dele e do Diretor  Tesoureiro  do CRF/SC
Carlos Nyander. Informou que no dia de ontem ocorreu mais uma reunião do GT CRF
Jovem do CRF/SC, que é formado por acadêmicos do curso de farmácia de faculdades
de SC. Informou que o GT propôs encontros mensais para debate com temas relevantes
para categoria e que em agosto os estudantes organizarão o primeiro tema que será
sobre farmácia clínica. Informou também que brevemente o CRF/SC em parceria com o
CRF/SP oferecerá para os farmacêuticos um curso gratutito online sobre metodologias
ativas. Carlos Nyander também comentou sobre a jornada acadêmica da UFSC e sobre
sua participação no evento. Parabenizou a UFSC pela organização no evento. Luciano
Soares parabenizou o centro acadêmico da UFSC pela realização da Jornada Acadêmica
de  Farmácia.  Desejou  que  os  farmacêuticos  continuem se  protegendo  em relação  a
pandemia. Marcelo Conti parabenizou o GT de Farmácia do CRF/SC pela elaboração da
proposta da dupla RT em SC. Agradeceu a todos do GT pela participação nos trabalhos.
Mirela Rosa não deu informes. Róbison Menin não deu informes. Sara Rauen informou
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sobre  a  importância  da  participação  da  Conselheira  Federal  do  CRF/SC,  Hortência
Tierling, nas plenárias deste Regional. Solicitou mudanças no calendário das plenárias
para que não haja coincidência de datas da plenária do CRF/SC com a plenária do CFF e
lembrou que também é um pedido da Conselheira Federal. Demonstrou repúdio pelos
ataques a profissão farmacêutica ordenados por Projetos de Lei e Medidas Provisórias.
Agradeceu e parabenizou o GT de Farmácia do CRF/SC pela elaboração da proposta da
dupla  RT em SC. Saraí  Hess agradeceu aos farmacêuticos que assistem a  presente
plenária. Agradeceu o GT de Farmácia pelos debates e  pela elaboração da proposta da
dupla RT em SC. Agradeceu a participação dos farmacêuticos Gustavo e Michael pela
apresentação  e  participação  na  elaboração  da  proposta  de  dupla  RT.  Parabenizou  o
Conselheiro  Tomás pela mediação na Live do GT de Farmácia Hospitalar.  Solicitou a
categoria farmacêutica participação na Consulta Pública sobre a Portaria 344 da Anvisa
que  vai  até  o  dia  quinze  de  julho  e  que  atinge  a  categoria  em especial  a  farmácia
comunitária. Sugeriu a diretoria do CRF/SC a criação de um novo GT que tenha como
objetivo articulação política para debate com parlamentares sobre ações que envolvam a
categoria farmacêutica.  Marco Koerich elogiou a ideia da Conselheira Saraí referente a
criação de GT de Articulação Política e que a proposta será apreciada pela Diretoria.
Marco Koerich informou que referente a mudança na agenda das datas das plenárias
solicitada  pela  Conselheira  Federal  Hortência  Tierling,  muitos  conselheiros  já  têm
programada a data da plenária do CRF/SC para última sexta feira do mês, sendo que
haverá dificuldade de participação de alguns Conselheiros que não sejam nesta data,
sugeriu que no mês de julho a data da plenária seja agendada para o dia vinte e três para
possibilitar a participação da Conselheira Federal do CRF/SC. Saraí Hess informou que
não será possível sua participação nas plenárias que não sejam na última sexta feira do
mês por motivo de compromissos assumidos anteriormente, mas informou que se trocar o
período do dia da plenária poderá participar a partir do final da tarde da última sexta-feira
do mês. Justificou antecipadamente a ausência para a plenária do dia vinte e três de
Julho. Marcelo Conti sugeriu que os Conselheiros coloquem no grupo de whatsapp os
dias da semana e período que podem participar da plenária e ficou acordado que as datas
das próximas plenárias seria decidido conforme votação no grupo de whatsapp formado
pelos conselheiros. Cláudio Guimarães lembrou que os Conselheiros Regionais, por força
de Lei, podem ser excluídos por faltas à plenária sem justificativas e que o calendário
deve priorizar os Conselheiros Regionais. Sara Rauen pediu a palavra e cumprimentou
Tomás Corrêa  pela  conduçào  da  Live  do GT de  Farmácia  Hospitalar.  Marco Koerich
informou que já solicitou a equipe técnica do CRF/SC o levantamento de dados sobre a
fiscalização  do  CRF/SC  nas  farmácias  de  SC  para  nova  apresentação  em  plenário.
Tomás Corrêa agradeceu a Diretoria do CRF/SC pela possibilidade de realização da Live
e que têm um imenso carinho pela área de farmácia hospitalar. Que o objetivo da Live foi
trazer experiências para ser debatida com o segmento da área hospitalar. Agradeceu aos
palestrantes da Live. Informou que no mês de junho, além da live, houve reunião do GT
de Farmácia Hospitalar e que o GT está organizando para o mês de setembro, de forma
online, o V Fórum de Farmácia Hospitalar.  Marco Koerich agradeceu mais uma vez o
Conselheiro Tomás Corrêa. Cláudio Guimarães lembrou a Lei 3820/60 que instituiu os
Conselhos  Regionais  de  Farmácia  e  o  CFF.  Que  no  artigo  10,  inciso  “c”  institui  a
fiscalização da profissão farmacêutica e parabenizou os fiscais do CRF/SC pelo empenho
na  fiscalização  da  profissão  em  SC.  O  Presidente  Marco  Koerich  lembrou  que  a
fiscalização é um bem à categoria em defesa da ética e da sociedade. Sara Rauen deixou
claro que a fiscalização é necessária e que visa a correção de alguns problemas e que
sempre que apontou algum problema em relação fiscalização a Diretoria do CRF/SC se
prontificou  em  solucionar.  O  Presidente  do  CRF/SC  agradeceu  a  presença  dos  que
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assistem a plenária, agradeceu a presença de todos e aos farmacêuticos que atuam na
linha  de  frente  ao  combate  a  pandemia.  Agradeceu  os  funcionários  do CRF/SC pelo
esforço do trabalho em home-office.  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 cinco dias
do mês de junho 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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