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ATA DA 714ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 25 DE 2 

FEVEREIRO DE 2022. Às dez horas do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e 3 

dois, realizou-se, por meio de videoconferência, a septingentésima décima quarta reunião 4 

ordinária do plenário. DIRETORES: PRESIDENTE: Marco Aurélio Thiesen Koerich. VICE-5 

PRESIDENTE: Vânia Floriani Noldin. TESOUREIRO: Carlos Nyander Theiss. 6 

CONSELHEIROS EFETIVOS: Ana Flávia Broering Eller, Noêmia Liege Bernardo, Luciano 7 

Soares, Sara Rosângela Martins Rauen, Saraí Hess Harger, Marcelo Conti, Tomás Júlio 8 

Corrêa Neto. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Cláudio Laurentino Guimarães, Róbison 9 

Menin, Mirela da Rosa Homem Pizarro, Hortência Tierling e Rodrigo Michels. OUTRAS 10 

PRESENÇAS: Otto Luiz Quintino Júnior (Conselheiro Federal Suplente). Iniciou a reunião 11 

com o Presidente dando boas-vindas a todos e solicitando ao Diretor Tesoureiro a 12 

conferência do quórum para a realização da mesma. Quórum conferido, o Presidente 13 

decretou aberta a sessão plenária. Justificou as ausências dos conselheiros nessa sessão. 14 

O Presidente iniciou a plenária comentando sobre o falecimento do ex-fiscal do CRF/SC, 15 

Guilherme Marach Cardoso. Prestou as condolências à família. Sara Rauen, Ana Flávia e 16 

Marcelo Conti, Carlos Nyander também prestaram condolências à família. Marcelo Conti 17 

sugeriu que nesse tipo de caso o CRF/SC deveria enviar coroa de flores no intuito de se 18 

fazer uma homenagem. O Presidente respondeu que não pode mais fazer esse tipo de 19 

ação pois, nos tempos atuais, é considerado desvio de finalidade. Ana Flávia sugeriu e se 20 

colocou à disposição que, quando isso acontecer com um funcionário do Conselho se faça 21 

uma vaquinha entre os conselheiros para comprar uma coroa de flores. O presidente 22 

informou que deveria ser votada as justificativas dos Conselheiros Robison Menin e Noêmia 23 

Liege da plenária passada. Ficou registrada e aprovada por unanimidade as justificativas 24 

de Robison Menin e Noêmia Liege. Primeiro item de pauta: Apreciação e votação da ata da 25 

Reunião Plenária Ordinária nº 713 realizada no dia 28/01/22 – Aprovada por unanimidade. 26 

Segundo item de pauta: Apreciação e votação de processos diversos - Relatos aprovados 27 

por unanimidade conforme Deliberação nº 1580/2022. Terceiro item de pauta: 28 

Apreciação e votação de processos de infração - Relatos de processo de infração 29 

aprovados conforme Deliberação 1570/2022. Quarto item de pauta: Aprovação da 30 

Deliberação de diárias e jetons do CRF/SC – O Presidente explicou que não houve nenhum 31 

tipo de mudança em relação aos valores praticados no ano de 2021. Deliberação 1577/22 32 

aprovada por unanimidade. Quinto item de pauta: Aprovação do cargo de Assessor 33 

Assistente Jurídico – O Presidente do CRF/SC passou a palavra ao procurador do CRF/SC, 34 

Sérgio Simões, que explicou sobre a necessidade da contratação de um Assessor 35 

Assistente Jurídico. O Procurador informou que não tem mais candidato ao cargo do último 36 

concurso e que um novo concurso público demandaria muito tempo. Informou que está 37 

precisando de um assessor assistente jurídico para auxiliar nas funções do departamento 38 

e também o substituir quando necessário (férias, doença, etc.). Perguntado por Sara qual 39 

era o critério da escolha, Sérgio respondeu que é uma estagiária que já trabalha no CRF 40 

há quase dois anos e está em final de contrato e tem total conhecimento do trabalho 41 

realizado no departamento jurídico. Aprovação do cargo de Assessor Assistente 42 

Jurídico aprovado por unanimidade. Sexto item de pauta: Aprovação do Relatório de 43 

Fiscalização Anual (RFA) exercício 2021. Aprovado por unanimidade. Sétimo item de 44 

pauta: Prestação de Contas Financeira e Contábil do último trimestre de 2021 – Tomás 45 

explicou dados sobre o relatório, e informou que o CRF teve um superavit de quase 1,5 46 

milhões, informou que comparado ao ano de 2020, o crescimento do superávit foi de 130%. 47 

Sara Rauen sugeriu um planejamento de médio a longo prazo devido à queda de receita 48 

do CRF/SC. Marco Koerich se mostrou preocupado com o não reajuste das anuidades pelo 49 

CFF, mesmo sentimento compartilhado por Marcelo Conti e Sara Rauen. O Procurador do 50 
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CRF/SC explicou sobre a Lei 3820/60 que prevê que as anuidades deverão ser reajustadas 51 

pelo menos a cada 3 anos. Explicou também que a Lei 12514/11 determina que as 52 

anuidades deverão ser reajustadas anualmente pelo menos pelo valor do INPC. Tomás 53 

Corrêa informou que a Comissão de Tomada de Contas aprovou o parecer sobre a 54 

prestação de contas financeira e contábil do último trimestre de 2021. Os Conselheiros 55 

presentes na sessão aprovaram a prestação de contas financeira e contábil do último 56 

trimestre de 2021 com abstenção da Conselheira Liege. Oitavo item de pauta: Informes 57 

- Marco Koerich informou que no carnaval o CRF/SC fechará na segunda e terça feira. 58 

Informou que no dia de ontem foi aprovado pelo CFF uma resolução que regulamenta o 59 

registro dos consultórios farmacêuticos em todo o país. O Conselheiro Federal Suplente 60 

Otto Quintino sugeriu que se realize uma reunião com a Conselheira Federal, Hortência 61 

Tierling para que ela possa esclarecer com detalhes sobre a Resolução, uma vez que 62 

participou do grupo de Trabalho que formulou a Resolução. O Procurador do CRF, Sérgio 63 

Simões deu detalhes da ação do CRM contra o CFF em relação ao consultório farmacêutico 64 

e que foi informado, pelo próprio CFF, que devido a nova Resolução aprovada no dia de 65 

ontem, após publicação, já pode ser registrado os consultórios farmacêuticos pois a ação 66 

do CRM é contra outra Resolução. Vânia informou que participou da colação de grau do 67 

curso de farmácia em Itajaí e que também ocorreram colações de grau no oeste e extremo 68 

oeste de SC, nas quais o CRF foi representado pela farmacêutica Saionara Regina Cecchet. 69 

Carlos Nyander não deu informes. Otto Luiz repassou mensagens de Hortência Tierling 70 

informando que será ofertado para os farmacêuticos de SC o curso “Prescrever”, que 71 

acontecerá de modo on-line com previsão de início para junho. Informou também que no 72 

dia 16/03 acontecerá a entrega dos certificados do curso sobre “Cuidados farmacêuticos 73 

no SUS” no polo de Joinville. Que no próximo mês de março haverá o curso prática de 74 

vacinas com 3 turmas com 30 farmacêuticos e que nos dias 11 e 12 será concluído o curso 75 

Cuidado Farmacêutico. Ana Flávia não deu informes. Luciano Soares informou que em abril, 76 

no retorno do semestre, a UFSC estará na fase 3 do plano de contingência em relação a 77 

pandemia e que a partir de abril as aulas serão completamente presenciais. Noêmia Liege 78 

informou que no I Congresso Brasileiro de Farmácia Clínica foram criadas mais 3 regionais 79 

da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica e que o processo foi impulsionado pelo 80 

Professor Felipe e Professora Marina Rover da UFSC e que a Conselheira Liege está na 81 

diretoria da Regional SC. Agradeceu o presidente e os conselheiros por terem entendido 82 

suas ausências nas plenárias devido ao grave problema de saúde familiar da qual tem 83 

passado. Agradeceu pelas mensagens de Conselheiros na plenária passada e de apoio. 84 

Marcelo Conti não deu informes. Em seus informes, Sara Rauen solicitou que se estabeleça 85 

um tempo na plenária para discussão de alguns assuntos, entre eles: autotestes vendidos 86 

em farmácias para posicionamento e orientação do CRF/SC, criação de um Grupo de 87 

Trabalho para discussão sobre os testes rápidos. O Presidente do CRF/SC respondeu a 88 

Conselheira que o assunto do autoteste vendido em farmácias será debatido pelos Grupos 89 

de Trabalho de Farmácia e Análises Clínicas após os mesmos serem formalizados. A 90 

Conselheira Sara Rauen solicitou que se registrasse em ata seu pedido que o plenário 91 

estabeleça um tempo para discussão de assuntos importantes relacionados a profissão 92 

farmacêutica. Saraí Hess informou sobre o Congresso da Sociedade Brasileira de 93 

Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias (SBFFC) que acontecerá em Goiânia nos dias 94 

21, 22 e 23 e que tem uma novidade que é a primeira prova de título para especialista em 95 

farmácia comunitária. Informou que a experiência prática tem 60% do valor da nota e o 96 

restante trata-se de questão teórica. A prova de título acontecerá no dia 22 em Goiânia e 97 

as inscrições podem ser feitas no site da SBFFC. Tomás Corrêa informou que no dia 02 de 98 

fevereiro ele assumiu a posição de Conselheiro no Conselho Estadual de Saúde e deixou 99 

a disposição da classe e colegas do plenário para levar as demandas e o que for necessário 100 
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para o Conselho Estadual de Saúde e também trazer o que está sendo articulado e 101 

desenvolvido no pleno do Conselho Estadual. Que no dia 02 houve a plenária do Conselho 102 

Estadual de Saúde e os seguintes assuntos foram pautados: a nova onda da Covid com a 103 

variante Omicron com o sobrecarregamento do sistema de saúde; prestação de contas do 104 

terceiro quadrimestre da Secretaria do Estado da Saúde. Informou também que deverá 105 

participar de comissões na secretaria de Saúde e que uma delas deve ser a Comissão de 106 

Plano Orçamentário. Agradeceu a Diretoria do CRF/SC pelo apoio ao novo desafio e 107 

agradeceu também o Presidente do Conselho Estadual de Saúde, Sr. Jorge Corrêa Cobra, 108 

pela receptividade e apoio. Informou que na primeira plenária que participou foi articulada 109 

uma ação de grande importância que foi o Mobiliza SUS que tem o objetivo principal fazer 110 

uma reunião com os 295 Conselhos Municipais de saúde para articular e formar um controle 111 

social sobre a importância do combate ao Covid 19. O Presidente do CRF/SC parabenizou 112 

a conselheira Liege por ter assumido a regional em SC da Sociedade Brasileira de Farmácia 113 

Clínica, e parabenizou também o Tomás Corrêa por ter assumido como Conselheiro do 114 

Conselho Estadual de Saúde. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do CRF/SC 115 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião plenária, e, para constar, eu, 116 

Farmacêutico Carlos Nyander lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo Sr. 117 

Presidente, Farmacêutico Marco Aurélio Thiesen Koerich e pelos Conselheiros presentes 118 

na sessão de sua aprovação. Florianópolis, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 119 

dois mil e vinte e dois. 120 

 121 

 122 

 123 

 124 

        Marco Aurélio Thiesen Koerich                             Cláudio Laurentino Guimarães 125 

                   Presidente                                                              Secretário Geral       126 
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 128 

Conselheiros presentes à sessão de aprovação da presente ata: 

Nome Assinatura 
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