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ATA DA 709ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 1 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021. 2 
Às dez horas do dia vinte e quatro de setembro de dois mil e vinte e um, realizou-se, no formato de 3 
videoconferência, a septingentésima nona reunião ordinária do plenário. DIRETORES: 4 
PRESIDENTE: Marco Aurélio Thiesen Koerich. VICE-PRESIDENTE: Vânia Floriani Noldin. 5 
TESOUREIRO: Carlos Nyander Theiss. SECRETÁRIO GERAL: Cláudio Laurentino Guimarães. 6 
CONSELHEIROS EFETIVOS: Ana Flávia Broering Eller, Luciano Soares, Marcelo Conti, Róbison 7 
Menin, Saraí Hess e Tomás Júlio Corrêa Neto. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Hortência Tierling 8 
(Conselheira Federal), Otto Luiz Quintino Júnior (Conselheiro Federal Suplente), Sara Rosângela 9 
Martins Rauen, Noêmia Liege Bernardo, Mirela Rosa Homem Pizarro e Rodrigo Michels. OUTRAS 10 
PRESENÇAS: Parte I – O Presidente do CRF/SC, Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich deu início 11 
à reunião plenária dando boas-vindas à todos e solicitando ao Secretário Geral a conferência do 12 
quórum para a realização da mesma. Quórum conferido, o Presidente decretou aberta a sessão 13 
plenária e justificou a ausência dos(as) Conselheiros(as) nesta sessão. Primeiro item de pauta:  14 
Aprovação do orçamento para o exercício de 2022 – O Presidente informou que o orçamento foi 15 
feito com base no orçamento do ano passado com pequenos ajustes, lembrou que a dotação 16 
orçamentária foi baseada no valor da anuidade atual e que a determinação do valor da anuidade é 17 
uma prerrogativa do CFF. Tomás Corrêa informou que na parte das despesas foi levada em 18 
consideração no plano orçamentário, os contratos vigentes, sendo aplicado apenas o índice INPC 19 
e levado em consideração o comportamento dos anos anteriores. Marco Koerich informou que 20 
houve um incremento nas receitas na ordem de 5% e que provavelmente o CRF/SC fechará o ano 21 
com superávit em torno de seiscentos a setecentos mil reais. Informou ao plenário que o CRF/SC 22 
tem uma reserva financeira em torno de dez milhões e quinhentos mil. Em votação o orçamento 23 
de 2022 foi aprovado por unanimidade. Segundo item de pauta:  Apreciação e votação da ata da 24 
Reunião Plenária Ordinária nº 708 realizada no dia 27/08/21 – Ata aprovada por unanimidade. 25 
Terceiro item de pauta:  Apreciação e votação de processos diversos - Relatos aprovados por 26 
unanimidade conforme Deliberação nº 1542/2021. Quarto item de pauta: Apreciação e votação 27 
de processos de infração - Relatos de processo de infração aprovados conforme Deliberação 28 
1533/2021. Quinto item de pauta: Informes – O Presidente informou sobre a adesão do CRF/SC ao 29 
Programa Nacional de Combate a Corrupção do Tribunal de Contas da União. Agradeceu a equipe 30 
do CRF/SC que tornou possível a adesão ao Programa devido os regramentos do mesmo. Vânia 31 
Noldin não tinha informes, Cláudio Guimarães não tinha informes, Carlos Nyander informou que 32 
nesta semana foi implantado um novo sistema que é: O CRF em Casa, um programa que facilitará, 33 
para pessoa física e jurídica, na questão dos processos referente ao Conselho com diminuição de 34 
trâmites burocráticos, no entanto, o tesoureiro informou que é necessário o profissional se cadastrar 35 
no sistema para poder usufruir do mesmo. Informou que este sistema substituirá o Siscon, que 36 
durante muitos anos foi o sistema de banco de dados do CRF/SC e avisou também que o link para 37 
acessar O CRF em Casa já está disponível no site do Conselho. Carlos Nyander compartilhou a 38 
tela de seu computador com os demais conselheiros e fez uma breve explicação de como acessar 39 
o sistema. Ana Flávia não tinha informes. Marcelo Conti não tinha informes, mas alertou o 40 
Presidente que está escutando muita reclamação referente a questão de atendimento telefônico do 41 
CRF/SC. O Presidente informou que o CRF já está atendendo presencialmente, respeitando todas 42 
as questões de regramento sanitário referente a pandemia, informou que preferencialmente, o 43 
profissional deverá efetuar um agendamento, mas que se for no Conselho sem agendar, também 44 
será atendido. Referente a questão dos telefones Saraí comentou que tem orientado os 45 
profissionais farmacêuticos a ligarem para os telefones que são indicados para o período matutino 46 
ou vespertino, pois muitos profissionais não se atentam a questão da disponibilidade do telefone e 47 
que inclusive está destacado no site do CRF/SC. Informou que sempre que liga para um telefone 48 
do CRF/SC no horário que está especificado no site é atendida normalmente. O Presidente informou 49 
que atualmente os funcionários do CRF/SC voltaram a trabalhar na sede e que o atendimento 50 
telefônico já está normalizado e instruiu o Conselheiro Marcelo que se continuar ouvindo 51 
reclamações sobre o atendimento telefônico no CRF/SC pede que sejam feitas comunicações sobre 52 
o fato ao Conselho. Róbison Menin não tinha informes. Saraí Hess homenageou todos os colegas 53 
farmacêuticos pelo Dia Internacional do Farmacêutico que ocorre sempre no dia 25 de setembro. 54 
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Luciano Soares não tinha informes. Tomás Corrêa informou que o V Fórum de Farmácia Hospitalar 55 
está oficialmente agendado para o dia 20 de outubro. Esclareceu sobre o processo de infração para 56 
o qual pediu diligência da fiscalização. Parabenizou os farmacêuticos pelo Dia Internacional do 57 
Farmacêutico. O Presidente Marco Koerich também parabenizou os farmacêuticos pelo Dia 58 
Internacional do Farmacêutico. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do CRF/SC 59 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião plenária, e, para constar, eu, Farmacêutico 60 
Cláudio Laurentino Guimarães lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo Sr. 61 
Presidente, Farmacêutico Marco Aurélio Thiesen Koerich e pelos Conselheiros presentes na sessão 62 
de sua aprovação. Florianópolis, aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e 63 
um. 64 
 65 
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Marco Aurélio Thiesen Koerich                                    Cláudio Laurentino Guimarães 69 

          Presidente                                                                         Secretário geral 70 
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Conselheiros presentes à sessão de aprovação da presente ata: 

Nome Assinatura 
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