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ATA DA 717ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 20 DE 2 

MAIO DE 2022. Às dez horas do dia vinte de maio de dois mil e vinte e dois, realizou-se, 3 

de forma híbrida (presencial e videoconferência), a septingentésima décima sétima reunião 4 

ordinária do plenário. Presentes: DIRETORES: PRESIDENTE: Marco Aurélio Thiesen 5 

Koerich. SECRETÁRIO GERAL: Cláudio Laurentino Guimarães. CONSELHEIRA 6 

EFETIVA: Sara Rosângela Martins Rauen. Através de videoconferência: VICE-7 

PRESIDENTE: Vânia Floriani Noldin. CONSELHEIROS EFETIVOS: Ana Flávia Broering 8 

Eller, Marcelo Conti, Mirela da Rosa Homem Pizarro, Hortência Tierling (Conselheira 9 

Federal), Otto Luiz Quintino Júnior (Conselheiro Federal Suplente), Luciano Soares, Saraí 10 

Hess, e Tomás Júlio Corrêa Neto. AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Carlos Nyander Theiss e 11 

Noêmia Liege Bernardo. Iniciou a reunião com o Presidente dando boas-vindas a todos e 12 

solicitando ao Secretário Geral a conferência do quórum para a realização da mesma. 13 

Quórum conferido, o Presidente decretou aberta a sessão plenária. Justificou as ausências 14 

dos conselheiros nessa sessão. Primeiro item de pauta: Votação de justificativa de ausência 15 

dos Conselheiros: Luciano Soares, Marcelo Conti na plenária de 29/04/22. Justificativas 16 

acatadas por unanimidade. Segundo item de pauta: Apreciação e votação da ata da 17 

Reunião Plenária Ordinária nº 716 realizada no dia 29/04/22 – Ata aprovada por 18 

unanimidade. Terceiro item de pauta: Apreciação e votação de processos diversos - 19 

Relatos aprovados por unanimidade conforme Deliberação nº 1591/2022. Quarto item 20 

de pauta: Apreciação e votação de processos de infração - Relatos de processo de 21 

infração aprovados conforme Deliberação 1589/2022. Quinto item de pauta: Informes – 22 

O Presidente iniciou a pauta informando que se iniciaram as reuniões dos Grupos de 23 

Trabalho. Agradeceu a todos os integrantes dos Grupos de Trabalho pela dedicação. 24 

Reforçou aos farmacêuticos que possuem pendências financeiras com o CRF/SC que há 25 

possibilidade de fazer o Refis que é valido até 31/12/2022. Cláudio Laurentino não deu 26 

informes. Sara Rauen solicitou que seja postado no site do CRF/SC o procedimento correto 27 

para se aderir ao Refis. Marco informou que no canal do whatsapp também há o 28 

procedimento correto para utilização do Refis. Ana Flávia não deu informes. Luciano Soares 29 

informou que desde o dia 02/05/22 a farmácia escola da UFSC voltou a atender a população 30 

com o espaço físico reestruturado. Que na farmácia escola há dispensação de 31 

medicamentos de acesso judicial do município de Florianópolis, este serviço é um convênio 32 

com a Secretaria de Saúde de SC. Que a farmácia para componentes especializados para 33 

o município de Florianópolis continua no bairro estreito. Vânia Noldin informou que 34 

participou de reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia do CRF/SC e que o Grupo solicitou 35 

a publicação no site do CRF/SC de orientação aos farmacêuticos das normativas da Anvisa 36 

que tiveram prorrogação e que impactam diretamente nas atividades dos farmacêuticos 37 

como por exemplo prescrições de medicamentos psicotrópicos e testes de Covid. Mirela da 38 

Rosa informou que houve reunião no dia 10/05/22 do grupo de Trabalho de Estética. 39 

Marcelo Conti não deu informes. Saraí Hess não deu informes. Tomás Corrêa informou que 40 

iniciou os trabalhos do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e agradeceu a Rita de 41 

Cássia Franz Vieira e Iberê Pinheiro que assumiram, respectivamente, a presidência e vice 42 

presidência do referido Grupo de Trabalho. A Conselheira Federal, Hortência Tierling, 43 

informou que a Câmara Federal voltou a discutir sobre a venda de medicamentos em 44 

supermercados. Que a Deputada Adriana Ventura convocou uma audiência pública para 45 

discutir o tema, mas deixou de fora o CFF e Ministério da Saúde. Que o CFF prontamente 46 

foi alertado e a comissão parlamentar junto com a Deputada Alice Portugal conseguiram 47 

que o CFF fizesse parte da audiência pública. Que o CFF está aguardando a audiência 48 

pública para que, com todos os dados negativos que possui referente ao uso indiscriminado 49 

de medicamentos, possa alertar os parlamentares que o projeto de venda de medicamentos 50 
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em supermercados é danoso a sociedade. Informou também que há mais de uma semana 51 

o CFF está discutindo sobre a falta de alguns medicamentos no país e que o CFF está 52 

tomando as devidas providências para auxiliar no combate a esta falta dos medicamentos. 53 

Informou que o CFF, a pedido dela e do Conselheiro Suplente Otto Quintino, aprovou trazer 54 

para SC o curso Prescrever, que será realizado totalmente online mas em tempo real. Que 55 

o curso Prescrever se inicia nos dias 10 e 11/06, as inscrições já estão abertas, 56 

acontecendo o curso numa sexta e sábado por mês. Informou também que o CFF lançou 57 

um desafio para que se consiga um milhão de assinaturas para mostrar a força do 58 

profissional farmacêutico para que os parlamentares deem andamento aos Projetos de Lei 59 

para o Piso Nacional do Farmacêutico. Informou também que haverá no CFF o Encontro 60 

de Fiscalização com todos os fiscais e vices presidentes dos Conselhos Regionais de 61 

Farmácia do país nos dias 04 e 05/08/22. Falou da importância de sugerirem pautas para 62 

este Encontro. Informou também que neste ano o CFF, com o apoio de todos os Conselhos 63 

Regionais, promoverá o II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas e ocorrerá de 64 

10 a 12/12/22 em Foz do Iguaçu e que as inscrições já estão abertas. Informou que em 65 

maio deste ano seria realizado o I Fórum da Mulher Farmacêutica de SC, mas em conversa 66 

com a diretoria do Conselho foi feito uma avaliação e foi definido que a melhor opção seria 67 

suspender o evento, pois, na época que surgiu a ideia do evento, ainda havia o estado de 68 

pandemia e por este motivo, achou se melhor a suspensão do mesmo. Hortência solicitou 69 

que se tenha um Grupo de Trabalho da Mulher Farmacêutica de SC e que este GT possa 70 

ajudar a organizar o I Fórum da Mulher Farmacêutica, sugeriu que o Fórum se realize no 71 

mês de setembro. Por último informou que participou da semana acadêmica no dia 16/05/22 72 

na UNOESC, em São Miguel do Oeste. O Conselheiro Federal Suplente, Otto Quintino, 73 

informou que esteve junto com a Comissão Parlamentar em Brasília na qual foi feito contato 74 

com diversos Deputados informando sobre a importância do Piso Nacional do Farmacêutico. 75 

Informou que o Piso Nacional da Enfermagem já passou pelo Congresso e Senado faltando 76 

apenas o aval do Presidente da República. Informou que no Congresso Nacional existe 77 

mais de 105 categorias de trabalho exigindo um piso nacional de salário. Destacou a 78 

importância da participação dos farmacêuticos para assinarem o abaixo assinado da qual 79 

se referiu Hortência Tierling em seu informe. Otto comentou também sobre a volta da 80 

análise pela Câmara Federal da venda de medicamentos em supermercados. Informou que 81 

está se afastando por 120 dias do cargo de Conselheiro Suplente pois está pré-candidato 82 

a um cargo de Deputado Estadual. Que já encaminhou seu pedido de afastamento ao CFF, 83 

CRF e SINCOFARMA. Comentou sobre a importância para categoria farmacêutica de terem 84 

representantes na ALESC e Congresso Nacional. Solicitou que o CRF/SC peça apoio para 85 

farmacêuticos(as) que sejam candidatos em eleições. Se colocou à disposição para ajudar 86 

o CRF/SC no que for preciso no período de afastamento. Sara sugeriu que, dentro da 87 

legalidade, através do CRF/SC, os candidatos que são farmacêuticos, apresentem suas 88 

propostas que envolvam a categoria farmacêutica. Saraí Hess apoiou a sugestão da Sara 89 

Rauen. O Presidente Marco Koerich solicitou a presença do procurador do CRF/SC para 90 

comentar sobre o apoio para candidatos farmacêuticos no pleito eleitoral de 2022. O 91 

procurador falou que o CRF/SC não pode pedir votos para nenhum candidato, mesmo que 92 

seja farmacêutico, no entanto, nada impede que o Conselho convide para plenária, 93 

candidatos farmacêuticos que tenha projetos para apresentar para a categoria farmacêutica. 94 

Hortência sugeriu que o CRF/SC repita o que foi feito em 2006 quando o Conselho convidou 95 

os candidatos ao governo para um debate. O Presidente perguntou aos conselheiros sobre 96 

o modelo híbrido (presencial e on-line) que está sendo usado nas plenárias e os 97 

conselheiros apoiaram esse tipo de modelo. Hortência Tierling solicitou que, se possível, 98 

as datas das plenárias do CRF/SC para o segundo semestre não coincidam com as datas 99 

das plenárias do CFF para que ela possa participar, uma vez que o Conselheiro Federal 100 
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Suplente, que participava das plenárias do CRF/SC, solicitou seu pedido de afastamento 101 

pois é pré-candidato nas eleições para deputado estadual. Nada mais havendo a ser tratado, 102 

o Presidente do CRF/SC agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião plenária, e, 103 

para constar, eu, Farmacêutico Cláudio Laurentino Guimarães lavrei a presente ata que 104 

segue assinada por mim, pelo Sr. Presidente, Farmacêutico Marco Aurélio Thiesen Koerich 105 

e pelos Conselheiros presentes na sessão de sua aprovação. Florianópolis, aos vinte dias 106 

do mês de maio de dois mil e vinte e dois. 107 

 108 

 109 

 110 

 111 

        Marco Aurélio Thiesen Koerich                             Cláudio Laurentino Guimarães 112 

                   Presidente                                                              Secretário Geral       113 
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Conselheiros presentes à sessão de aprovação da presente ata: 

Nome Assinatura 
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