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ATA DA 715ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 18 DE 2 

MARÇO DE 2022. Às dez horas de dezoito de março de dois mil e vinte e dois, realizou-se, 3 

através de videoconferência, a septingentésima décima quinta reunião ordinária do plenário. 4 

DIRETORES: PRESIDENTE: Marco Aurélio Thiesen Koerich. VICE-PRESIDENTE: Vânia 5 

Floriani Noldin. SECRETÁRIO GERAL: Cláudio Laurentino Guimarães. TESOUREIRO: 6 

Carlos Nyander Theiss. CONSELHEIROS EFETIVOS: Ana Flávia Broering Eller, Mirela da 7 

Rosa Homem Pizarro, Noêmia Liege Bernardo, Sara Rosângela Martins Rauen, Marcelo 8 

Conti, Tomás Júlio Corrêa Neto. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Saraí Hess, Luciano 9 

Soares, Róbison Menin e Rodrigo Michels. OUTRAS PRESENÇAS: Hortência Tierling 10 

(Conselheira Federal). Iniciou a reunião com o Presidente dando boas-vindas a todos e 11 

solicitando ao Diretor Tesoureiro a conferência do quórum para a realização da mesma. 12 

Quórum conferido, o Presidente decretou aberta a sessão plenária. Justificou as ausências 13 

dos conselheiros nessa sessão. Perguntou aos Conselheiros se alguém gostaria de incluir 14 

algum item de pauta e Sara Rauen solicitou que se incluísse na pauta o pagamento de jeton. 15 

Primeiro item de pauta: Votação de justificativa de ausência dos Conselheiros: Mirela 16 

Homem, Cláudio Guimarães, Robison Menin e Rodrigo Michels na plenária de 25/02/22. 17 

Justificativas acatadas por unanimidade. Segundo item de pauta: Apreciação e votação 18 

de processos diversos - Relatos aprovados por unanimidade conforme Deliberação nº 19 

1586/2022. Terceiro item de pauta: Apreciação e votação de processos de infração - 20 

Relatos de processo de infração aprovados conforme Deliberação 1579/2022. Quarto 21 

item de pauta: Pagamento de Jeton - Antes de debater a pauta, a Conselheira Sara 22 

informou que solicitou um parecer ao departamento jurídico referente a uma diligência de 23 

processo de infração e que era para ser entregue na plenária de fevereiro e que até o 24 

momento não recebeu nenhuma informação sobre o parecer. Solicitou agilidade no parecer. 25 

Sara também perguntou se existe algum posicionamento do CRF/SC sobre a defesa que 26 

alguns advogados em processos de infração fazem citando posicionamento da Febrafar 27 

contra a necessidade do certificado de regularidade do CRF/SC. Se mostrou preocupada 28 

pois é citado o nome da Febrafar, que tem grande força política, e pediu que a Conselheira 29 

Federal leve o assunto ao CFF. Hortência Tierling comentou sobre o código sanitário que 30 

está em vigor desde 1983 e que, em sua opinião, dá o aval a emissão do certificado de 31 

regularidade pelos Conselhos Profissionais. Referente ao Jeton a Conselheira solicitou um 32 

esclarecimento, uma vez que no início da pandemia tinha sido acordado entre os 33 

Conselheiros que nas reuniões plenárias via videoconferência não haveria pagamento de 34 

Jeton e que agora está havendo o pagamento de Jeton para plenária via videoconferência 35 

sem ter sido acordado entre os conselheiros. Sara informou que fará a devolução da verba 36 

uma vez que não houve um novo acordo entre os Conselheiros para o pagamento do Jeton. 37 

O Presidente informou que mesmo as reuniões plenárias sendo via videoconferência é legal 38 

o pagamento do Jeton e que no início da pandemia não se sabia o tempo que duraria. 39 

Informou ainda que no início dessa nova gestão a Diretoria avaliou que os Conselheiros já 40 

fizeram bastante pela categoria e que seria justo o pagamento do Jeton, mesmo para 41 

reuniões virtuais. Vânia corroborou com as palavras do Presidente. Quinto item de pauta: 42 

Informes – O Presidente informou que no dia 16/03 participou junto com a Conselheira 43 

Federal da entrega de certificados do curso de cuidados farmacêuticos no SUS, curso 44 

organizado pelo CFF e apoiado pelo CRF/SC. O Presidente agradeceu ao CFF pela 45 

realização do curso e parabenizou as farmacêuticas que participaram da organização do 46 

curso, farmacêuticas Louise Domeneguini e Karen Girauld. Parabenizou os farmacêuticos 47 

que concluíram o curso. Agradeceu também a Univille por ceder o espaço para a solenidade 48 

de entrega dos certificados. Vânia Noldin parabenizou todas as farmacêuticas pelo Dia 49 

Internacional da Mulher. Comentou que a Diretoria está planejando para o mês de maio ou 50 
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junho a elaboração de um relatório geral referente ao projeto da fiscalização no SUS. 51 

Cláudio Laurentino não deu informes. Carlos Nyander não deu informes. Sara Rauen 52 

solicitou licença pois precisou sair da reunião. Ana Flávia não deu informes. Mirela da Rosa 53 

informou que recebeu na semana passada uma representante nacional da Gauderma e foi 54 

informada que existe uma farmacêutica no país que é a maior compradora da Gauderma, 55 

isso demonstra, segundo a Conselheira, o nicho de mercado para farmacêuticos estetas. 56 

Tomás Corrêa não deu informes. Hortência Tierling infomou que o CFF, no fim de 2021, 57 

criou o Grupo de Trabalho da Mulher Farmacêutica. O Grupo de Trabalho é composto por 58 

11 Conselheiras Federais. Que no dia 31/05 este Grupo de Trabalho do CFF realizará em 59 

SC o I Workshop da Mulher Farmacêutica. Que esteve na ALESC solicitando apoio da 60 

Deputada Luciane Carminatti para o evento. Informou também que agradeceu a Deputada 61 

que foi relatora do parecer na Comissão de Finanças e Tributação da ALESC pelo PL 62 

0324.7/2020 que dispõe sobre o Centro de Saúde Estética do Estado de SC. Informou que 63 

atualmente o processo está parado devido a pedido de vistas e que ela e a diretoria do 64 

CRF/SC já entraram em contato com o deputado que pediu vistas para ele encaminhar um 65 

parecer. Comentou sobre o teor da conversa que teve com o Deputado referente ao Projeto. 66 

Que o Projeto de Lei foi iniciativa do Grupo de Trabalho de Estética de SC. Reforçou o 67 

convite para o I Workshop da Mulher Farmacêutica e explicou que o mesmo terá 3 eixos: 68 

saúde da mulher, violência contra a mulher e empreendedorismo feminino. Comentou sobre 69 

a entrega de certificados do curso de cuidados farmacêuticos no SUS, curso organizado 70 

pelo CFF e apoiado pelo CRF/SC. Informou que foi concluído na semana passada o curso 71 

cuidado farmacêutico na farmácia comunitária, curso também promovido pelo CFF e 72 

apoiado pelo CRF/SC. Que mais de 130 farmacêuticos(as) concluíram o curso. Informou 73 

que ela e o Conselheiro Federal Suplente solicitaram ao CFF o curso “Prescrever” e que 74 

em SC iniciará no mês de junho de modo online e ao vivo. Que também houve o curso 75 

prático de aplicação de vacinas nos dias 11 e 12 nas dependências do CRF/SC e que 76 

amanhã o curso acontece na cidade de Itajaí e que já tem uma próxima turma agendada 77 

para o mesmo curso em Florianópolis previsto para acontecer nos dias 08 e 09 de abril, no 78 

CRF/SC. Informou também que concedeu uma entrevista ao jornal Metrópole de Brasília 79 

sobre o uso de medicamentos fitoterápicos e chás para dietas e que têm levado pessoas a 80 

óbito. Alertou aos responsáveis pelos estabelecimentos farmacêuticos que quando 81 

receberem produtos verificarem, se tem a autorização da Anvisa. Marcelo Conti não deu 82 

informes. Sexto item de pauta: Discussão com Conselheiros Federais sobre a Resolução 83 

do nº 720, que dispõe sobre o registro nos Conselhos Regionais de Farmácia, de clínicas 84 

e de consultórios farmacêuticos – a Conselheira Hortência Tierling explicou sobre a 85 

formação de um Grupo de Trabalho do CFF que teve como objetivo elaborar e fazer o 86 

estudo necessário para criar uma ementa de Resolução sobre o registro de clínicas e 87 

consultórios farmacêuticos nos Conselhos Regionais de Farmácia em todo o país. A 88 

Conselheira Federal deu todas as explicações, com detalhes, sobre a Resolução 720 89 

aprovada e publicada pelo CFF e que dispõe sobre o registro nos Conselhos Regionais de 90 

Farmácia, de clínicas e de consultórios farmacêuticos. Após as explicações da Conselheira 91 

Federal sobre a Resolução 720, Vânia Noldin perguntou sobre possível liminar do CRM 92 

pois o órgão citado já tem liminar em SC contra outra resolução que dispõe sobre 93 

consultório farmacêutico dentro da farmácia. A Conselheira Federal deu as explicações 94 

sobre a liminar já existente em favor do CRM e deu sua opinião sobre a nova Resolução 95 

opinando que não haverá problemas com CRM referente aos serviços permitidos dentro do 96 

estabelecimento farmacêutico com a nova resolução. O Presidente perguntou sobre 97 

consultório farmacêutico dentro dos laboratórios, sendo respondido pela Conselheira 98 

Federal. Claudio Guimarães repassou uma informação ouvida em uma “live” promovida por 99 

uma farmacêutica que profissionais farmacêuticos poderão prescrever medicação para o 100 
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HIV e também antimicrobianos e que, segundo informação repassada, os farmacêuticos 101 

terão que fazer um curso de especialização para atender os requisitos e assim poderão 102 

prescrever as medicações citadas. Cláudio considerou um grande avanço para a profissão. 103 

A conselheira Federal informou desconhecer a necessidade de pós-graduação para o 104 

farmacêutico prescrever os medicamentos para as doenças citadas, mas sim, que se siga 105 

os protocolos estabelecidos pelo SUS. O Presidente leu o ofício circular 011/22 do Ministério 106 

da Saúde que reconhece o profissional farmacêutico habilitado para tais prescrições. 107 

Claudio Laurentino informou que o Presidente Marco Koerich irá a reunião geral dos 108 

Conselhos de Farmácia em Brasília e comentou que o Presidente irá sozinho para fazer 109 

economia para o CRF/SC. Comentou também que o CFF deve ter sensibilidade das 110 

questões financeiras dos Conselhos Regionais e que tornaria muito caro a participação de 111 

toda a diretoria dos Conselhos Regionais no encontro, sugeriu que o CFF deveria custear 112 

ao menos 50% dos gastos dos conselhos regionais nesse tipo de encontro. O Secretário 113 

solicitou que a Conselheira Federal leve este tema para o CFF no intuito de informar que a 114 

questão financeira dos Conselhos Regionais está se tornando cada vez mais difícil e que é 115 

necessário esse tipo de suporte financeiro para tais reuniões. Nada mais havendo a ser 116 

tratado, o Presidente do CRF/SC agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 117 

plenária, e, para constar, eu, Farmacêutico Cláudio Laurentino Guimarães lavrei a presente 118 

ata que segue assinada por mim, pelo Sr. Presidente, Farmacêutico Marco Aurélio Thiesen 119 

Koerich e pelos Conselheiros presentes na sessão de sua aprovação. Florianópolis, aos 120 

dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois. 121 

 122 

 123 

 124 

 125 

        Marco Aurélio Thiesen Koerich                             Cláudio Laurentino Guimarães 126 

                   Presidente                                                              Secretário Geral       127 
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Conselheiros presentes à sessão de aprovação da presente ata: 

Nome Assinatura 
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