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ATA DA 720ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 26 DE 2 

AGOSTO DE 2022. Às dez horas do dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e dois, 3 

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

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

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

Nyander Theiss. CONSELHEIRO EFETIVO: Róbison Menin. Através de videoconferên-7 

cia: CONSELHEIROS EFETIVOS: Ana Flávia Broering Eller, Marcelo Conti, Sara Rosan-8 

gela Martins Rauen, Saraí Hess e Luciano Soares. AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Mirela da 9 

Rosa Homem Pizarro, Vânia Floriani Noldin, Noêmia Liege Bernardo, Tomás Júlio Corrêa 10 

Neto, Hortência Tierling (Conselheira Federal) e Rodrigo Michels. OUTRAS PRESENÇAS: 11 

Isolete Fuck (Chefe do Departamento Financeiro do CRF/SC) e Elaine Huber (assessora 12 

do CRF/SC). Iniciou a reunião com o Presidente dando boas-vindas a todos e solicitando 13 

ao Secretário Geral a conferência do quórum para a realização da mesma. Quórum confe-14 

rido, o Presidente decretou aberta a sessão plenária. Primeiro item de pauta: Votação de 15 

justificativa de ausência dos Conselheiros na plenária de julho/22 – Noêmia Liege Bernardo 16 

e Rodrigo Michels. Justificativa acatada por unanimidade. Segundo item de pauta: Apre-17 

ciação e votação das atas das Reuniões Plenárias Ordinárias nº 718 e 719 realizadas nos 18 

dias 24/06/22 e 22/07/22 – Atas aprovadas por unanimidade. Terceiro item de pauta: 19 

Apreciação e votação de processos diversos - Relatos aprovados por unanimidade con-20 

forme Deliberação nº 1618/2022. Quarto item de pauta: Apreciação e votação de proces-21 

sos de infração - Relatos de processo de infração aprovados conforme Deliberação nº 22 

1609/2022. Quinto item de pauta: Definição de data para plenária de julgamento de proces-23 

sos éticos para os meses de outubro e novembro de 2022 – Ficou definido que aconte-24 

cerão plenárias extraordinárias no formato híbrido apenas para processos éticos nos 25 

dias 30/09 no período matutino e 28/10 as 13h30min. Para a plenária extraordinária 26 

dos processos éticos de novembro ficou definido que a data será marcada ou na 27 

reunião do dia 30/09 ou no dia 28/10. Sexto item de pauta: Apreciação do parecer da 28 

comissão de tomada de contas do CRF/SC sobre a análises dos balancetes do primeiro 29 

trimestre do ano de 2022 – Carlos Nyander leu o parecer da Tomada de Contas. Parecer 30 

aprovado por unanimidade. Sétimo item de pauta: Aprovação da Deliberação que dispõe 31 

sobre os valores correspondentes aos custos e serviços e expedições de documentos de-32 

vidos ao CRF/SC – Marco Koerich informou que após 2 anos sem reajuste houve uma 33 

análise da equipe técnica e que a conclusão foi que há necessidade de se fazer um reali-34 

nhamento das taxas referente aos custos e serviços prestados pelo CRF/SC. A chefe do 35 

departamento financeiro, Isolete Fuck, explicou que na deliberação que está sendo votada, 36 

está havendo apenas uma reposição do INPC acumulado do período de dois anos e que 37 

se refere apenas na parte das taxas. Explicou também que referente aos custos o CFF 38 

ainda não mandou nenhuma informação, por este motivo, só foi feito o realinhamento refe-39 

rente a taxas. Informou que algumas taxas passaram de R$ R$ 19,76 para R$ 23,40 e 40 

outras de R$ 32,78 para R$ 39,00. Marco Koerich explicou os motivos que levaram a um 41 

realinhamento das taxas. Cláudio lembrou da importância do CFF reaver a questão do pa-42 

gamento da anuidade pois já tem três anos que não há reajuste, podendo ir para o quarto 43 

ano, e as contas do CRF estão aumentando devido a inflação e o não reajuste das receitas 44 

A fala de Cláudio foi corroborada com a chefe do departamento financeiro que explicou que 45 

as anuidades devidas ao CRF são de 90% da receita do CRF/SC. Isolete explicou o au-46 

mento natural dos gastos com a inflação. Luciano Soares perguntou quais os serviços que 47 

o pagamento das taxas cobrem no CRF/SC, foi respondido por Isolete que citou alguns 48 

serviços cobertos pelas taxas. Explicou ainda que quem acessa o CRF em casa e solicita 49 

os serviços não é cobrado taxas. Deliberação aprovada por unanimidade. O presidente 50 
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parabenizou a chefe do departamento financeiro e equipe pelos serviços prestados, lem-51 

brou que houve auditoria do CFF e não foi encontrada nenhuma irregularidade nas contas 52 

do CRF/SC. A assessora Elaine Huber lembrou que o CRF/SC foi convidado para participar 53 

do projeto piloto do CFF para se ter todos os processos de Conselhos Regionais online. 54 

Oitavo item de pauta: Informes – Marco informou que ele e Carlos Nyander participaram do 55 

Encontro Nacional dos Conselhos Regionais e que o CRF/SC está muito organizado a nível 56 

nacional no que se refere a organização e assistência farmacêutica, assim como na entrega 57 

dos serviços e alinhamento de processos. Que participou da plenária do CFF e que foi 58 

unanimidade de todos os Presidentes dos Regionais da necessidade do reajuste das anui-59 

dades. Claudio Guimarães não deu informes. Carlos Nyander também informou sobre o 60 

Encontro Nacional dos Conselhos Regionais e que o CRF/SC está sendo elogiado nacio-61 

nalmente no que se refere a processos, parabenizou a equipe de funcionários do Conselho. 62 

Também comentou sobre a necessidade do realinhamento das anuidades nos Conselhos 63 

Regionais de Farmácia do Brasil. Informou que no dia 27/08 acontecerá em Florianópolis, 64 

promovida pela SBAC e na sede do Sindlab, uma Jornada de Análises Clínicas com 4 pa-65 

lestrantes e que as inscrições podem ser feitas nos sites do Sindlab, SBAC e CRF/SC. 66 

Robison Menin não deu informes. Ana Flávia não deu informes. Luciano Soares registrou 67 

que no dia 09/09/22 as 10h acontecerá uma cerimônia de marcará a reabertura da farmácia 68 

escola da UFSC e já celebrará seus 35 anos de existência. Que a farmácia escola foi rea-69 

berta em maio com novos serviços, após passar pela pandemia e reformas estruturais, e 70 

que está sendo reestruturado o serviço de dispensação dos medicamentos de acesso judi-71 

cial para o município de Florianópolis em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado. 72 

Que neste período foi constituída a farmácia escola como centro de referência em assis-73 

tência farmacêutica. Marcelo Conti comentou que as críticas ao atendimento do CRF/SC 74 

diminuíram bastante, parabenizou a equipe do Conselho. Sara Rauen não deu informes. 75 

Saraí Hess convidou os farmacêuticos a participarem do II Congresso Brasileiro de Ciências 76 

Farmacêuticas que acontecerá nos dias 09, 10, 11 e 12 de novembro e que o evento con-77 

templará todas as áreas da profissão farmacêutica. Que no instagram do CFF se encontra 78 

todas as informações do Congresso. Cláudio Guimarães ressaltou todo o trabalho histórico 79 

feito pelo centro acadêmico de farmácia da UFSC, e que este trabalho em conjunto com os 80 

professores resultaram na criação da Farmácia Escola da UFSC. Parabenizou a Farmácia 81 

Escola pelos seus 35 anos. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do CRF/SC 82 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião plenária, e, para constar, eu, Farma-83 

cêutico Cláudio Laurentino Guimarães lavrei a presente ata que segue assinada por mim, 84 

pelo Sr. Presidente, Farmacêutico Marco Aurélio Thiesen Koerich e pelos Conselheiros pre-85 

sentes na sessão de sua aprovação. Florianópolis, aos vinte e seis dias do mês de agosto 86 

de dois mil e vinte e dois. 87 
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 90 

 91 

        Marco Aurélio Thiesen Koerich                             Cláudio Laurentino Guimarães 92 

                   Presidente                                                              Secretário Geral       93 

 94 
 95 

Conselheiros presentes à sessão de aprovação da presente ata: 

Nome Assinatura 
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