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ATA DA 719ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 22 DE 2 

JULHO DE 2022. Às nove horas do dia vinte e dois de julho de dois mil e vinte e dois, 3 

realizou-se, de forma híbrida (presencial e videoconferência), a septingentésima décima 4 

nona reunião ordinária do plenário. Presentes: PRESIDENTE: Marco Aurélio Thiesen 5 

Koerich, SECRETÁRIO GERAL: Cláudio Laurentino Guimarães, DIRETOR TESOUREIRO: 6 

Carlos Nyander Theiss. CONSELHEIRO EFETIVO: Tomás Júlio Corrêa Neto. Através de 7 

videoconferência: VICE-PRESIDENTE: Vânia Floriani Noldin. CONSELHEIROS 8 

EFETIVOS: Ana Flávia Broering Eller, Marcelo Conti, Mirela da Rosa Homem Pizarro, Sara 9 

Rosangela Martins Rauen, Saraí Hess, Róbison Menin, Hortência Tierling (Conselheira 10 

Federal), Luciano Soares. AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Noêmia Liege Bernardo e Rodrigo 11 

Michels. OUTRAS PRESENÇAS: Sérgio Simões (Procurador CRF/SC), Michele Marcon 12 

Telles (Gerente GESAM/DIVS) e Adriani de Carli da Silva (Farmacêutica da Divisão de 13 

Medicamentos, da Gerência de Inspeção e Monitoramento de Produtos da DIVS/SUV/SES). 14 

Iniciou a reunião com o Presidente dando boas-vindas a todos e solicitando ao Secretário 15 

Geral a conferência do quórum para a realização da mesma. Quórum conferido, o 16 

Presidente decretou aberta a sessão plenária. Houve uma inversão de pauta e o primeiro 17 

item de pauta debatido foi apreciação e votação de processos éticos. Este item foi 18 

apreciado apenas na presença dos conselheiros e farmacêutico(a) chamado(a) para o 19 

processo ético sem transmissão ao vivo pela internet. Foi acabada a primeira parte dos 20 

processos éticos, ficando a última parte para ser apreciada após os informes. Dando 21 

sequência a reunião, o Presidente fez nova inversão de pauta e passou direto para o quinto 22 

item: Debate: Farmácia e Inovação: desafios e atuação dos profissionais farmacêuticos 23 

catarinenses – As representantes da Diretoria de Vigilância Sanitária de SC, Sra. Michele 24 

Marcon Telles (Gerente GESAM/DIVS) e a farmacêutica Adriani de Carli da Silva 25 

(Farmacêutica da Divisão de Medicamentos, da Gerência de Inspeção e Monitoramento de 26 

Produtos da DIVS/SUV/SES) ministraram pequena palestra com enfoque sobre a atual 27 

descaracterização da farmácia comercial no que se refere a venda de produtos que não 28 

são medicamentos ou não são relacionados a saúde. Foi explicado pelas palestrantes que 29 

as farmácias que vendem outros produtos não relacionados a medicamentos ou saúde, 30 

possuem liminar na justiça que permite tal venda. As palestrantes responderam perguntas 31 

de conselheiros referente ao assunto. Terceiro item de pauta: Votação de justificativas de 32 

ausência de Conselheiros na plenária de 24/06/22: Noêmia Liege Bernardo e Carlos 33 

Nyander Theiss. Justificativa acatada por unanimidade. Quarto item de pauta: 34 

Apreciação e votação de processos diversos: Relatos aprovados por unanimidade 35 

conforme Deliberação nº 1610/2022. Quarto item de pauta: Apreciação e votação de 36 

processos de infração: Relatos de processo de infração aprovados conforme 37 

Deliberação nº 1600/2022. Sexto item de pauta: Informes – Hortência Tierling informou que 38 

foi aprovado na plenária de junho do CFF a tele farmácia, que faculta ao farmacêutico a 39 

atendimento remoto, mas veda a responsabilidade técnica de forma remota. Conclamou a 40 

conselheiros, farmacêuticos e estudantes de farmácia que encaminhem e-mail a todos os 41 

deputados federais de SC solicitando para que votem contrário a venda de medicamentos 42 

em supermercados. Explicou sobre a atual situação da questão da venda de medicamentos 43 

isentos de prescrição em supermercados, e que será votado diretamente no plenária da 44 

câmara federal na volta do recesso parlamentar. Informou também que foi aberta as 45 

inscrições para o curso cuidado farmacêutico no SUS e que as inscrições se encerram dia 46 

07/08/22. O curso será online. Disse que o CFF prometeu que em março o curso cuidado 47 

farmacêutico acontecerá em Florianópolis de modo presencial. Informou também que o 48 

Projeto de Lei de estética em SC pode ser aprovado ainda no ano de 2022. Por último 49 

informou que em relação ao Projeto do Piso Nacional do Farmacêutico foi aprovado na 50 
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Comissão de Seguridade e Família no dia 13/07 e que na volta do recesso parlamentar o 51 

Projeto deverá ir para outras comissões. Marco Koerich solicitou que os farmacêuticos 52 

utilizem as ferramentas de atendimentos colocadas a disposição pelo CRF/SC. Os demais 53 

conselheiros não deram informes. Findado os informes foi iniciada a ultima parte da 54 

apreciação e votação dos processos éticos apenas com os conselheiros e sem transmissão 55 

ao vivo pela internet. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do CRF/SC agradeceu 56 

a presença de todos e encerrou a reunião plenária, e, para constar, eu, Farmacêutico 57 

Cláudio Laurentino Guimarães lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo Sr. 58 

Presidente, Farmacêutico Marco Aurélio Thiesen Koerich e pelos Conselheiros presentes 59 

na sessão de sua aprovação. Florianópolis, aos vinte e dois dias do mês de julho de dois 60 

mil e vinte e dois. 61 

 62 

 63 

 64 

 65 

        Marco Aurélio Thiesen Koerich                             Cláudio Laurentino Guimarães 66 

                   Presidente                                                              Secretário Geral       67 
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Conselheiros presentes à sessão de aprovação da presente ata: 

Nome Assinatura 
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