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ATA DA 711ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

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

NOVEMBRO DE 2021. Às dez horas do dia vinte e seis de novembro de dois mil e vinte e 3 

um, realizou-se, no formato de videoconferência, a septingentésima décima primeira 4 

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

VICE-PRESIDENTE: Vânia Floriani Noldin. SECRETÁRIO GERAL: Cláudio Laurentino 6 

Guimarães. TESOUREIRO: Carlos Nyander Theiss. CONSELHEIROS EFETIVOS:  Sara 7 

Rosângela Martins Rauen, Saraí Hess, Rodrigo Michels. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 8 

Ana Flávia Broering Eller, Marcelo Conti, Róbison Menin, Noêmia Liege Bernardo, Tomás 9 

Júlio Corrêa Neto, Mirela da Rosa Pizarro Homem, Hortência Tierling (Conselheira Federal) 10 

e Otto Luiz Quintino Júnior (Conselheiro Federal Suplente). OUTRAS PRESENÇAS: Flora 11 

Willrich - Presidente do GT de Política de Inclusão Social do CRF/SC. Iniciou a reunião 12 

com o Presidente dando boas-vindas a todos e solicitando ao Secretário Geral a 13 

conferência do quórum para a realização da mesma. Quórum conferido, o Presidente 14 

decretou aberta a sessão plenária. Justificou as ausências dos conselheiros nessa sessão. 15 

O Tesoureiro Carlos Nyander solicitou a retirada do segundo item de pauta que é: 16 

Apreciação do Parecer da Comissão de Tomada de Contas do CRF/SC Sobre a Análise 17 

dos Balancetes do Terceiro Trimestre do Ano de 2021, pois não houve tempo hábil para os 18 

Conselheiros da Comissão de Tomada de Contas aprovarem o parecer. Item retirado de 19 

pauta. Primeiro item de pauta: Apresentação, pela Presidente do Grupo de Trabalho de 20 

Política de Inclusão Social do CRF/SC, Flora Willrich, do Projeto de Certificação para 21 

Farmácias que Adotarem Práticas de Inclusão para Acessibilidade a Deficientes Físicos.  O 22 

Presidente apresentou a Presidente do Grupo de Trabalho de Política Social do CRF/SC, 23 

Flora Willrich aos presentes na plenária, agradeceu a presença da mesma e a parabenizou 24 

pelo projeto. Flora com a palavra, compartilhou a tela da videoconferência com o material 25 

do Projeto, comentou sobre os objetivos do Grupo de Trabalho e deu todas as explicações 26 

sobre o Projeto de Certificação para Farmácias que Adotarem Práticas de Inclusão para 27 

Acessibilidade a Deficientes Físicos. Todos os Conselheiros presentes na sessão 28 

parabenizaram a Presidente do GT pela formulação do projeto, se mostraram satisfeitos 29 

com o que foi apresentado e teceram comentários positivos e de incentivo para aplicação 30 

do Projeto. Flora comentou que o Projeto escrito já foi encaminhado para a assessoria do 31 

CRF/SC e também departamento jurídico, e ficou a disposição para qualquer pedido de 32 

alteração que for solicitado. Comentou também sobre a necessidade dos integrantes do 33 

Grupo de obterem uma qualificação referente ao assunto da inclusão social, pois é um 34 

assunto que os integrantes têm pouca experiência, pois não estudaram sobre esta questão 35 

nas faculdades de farmácia. Terceiro item de pauta: Apreciação e votação da ata da 36 

Reunião Plenária Ordinária nº 710 realizada no dia 29/10/21 - Ata aprovada por 37 

unanimidade. Quarto item de pauta: Apreciação e votação de processos diversos - 38 

Relatos aprovados por unanimidade conforme Deliberação nº 1555/2021. Quinto item 39 

de pauta: Apreciação e votação de processos de infração – Relatos de processo de 40 

infração aprovados conforme Deliberação 1536/2021. A pedido da Conselheira Sara 41 

anota-se nesta ata que foi acordado neste pleno que até a próxima plenária será feita uma 42 

fiscalização na empresa alvo do processo de infração I-14851/2021 para verificar a 43 

presença do farmacêutico no horário declarado. Que será apresentado o resultado dessa 44 

nova fiscalização na plenária de dezembro.  Sexto item de pauta: Informes – O Presidente 45 

Marco Koerich parabenizou os conselheiros eleitos nas eleições do CRF/SC. Parabenizou 46 

a Comissão eleitoral pela condução dos trabalhos. Informou aos Conselheiros que para 47 

viabilizar a próxima plenária presencial no mês de dezembro é obrigatório a entrega do 48 

certificado de vacinação contra a Covid-19. Solicitou aos Conselheiros que respondam as 49 

convocações para participação nas plenárias do CRF/SC. Informou que os Conselheiros 50 
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precisam responder se autorizam ou não o TCU a consultar suas declarações de imposto 51 

de renda. Por último informou que a Diretoria do CRF/SC assinou um convênio com um 52 

plano de saúde, que é por adesão, e vale para farmacêuticos inscritos no CRF/SC e 53 

familiares. Vânia Noldin não deu informes. Cláudio Guimarães parabenizou o GT CRF 54 

Jovem - Acadêmicos que no dia 04/11 apresentou uma nova live com o título: O Papel do 55 

Farmacêutico na Indústria – Inovação. A palestra foi ministrada pela farmacêutica Emanuele 56 

Menegazzo e teve como mediador o integrante do GT, acadêmica Daniele Dalavechia. 57 

Carlos Nyander solicitou a todos cuidados com as variantes da Covid-19 e solicitou que 58 

todos tomem a segunda dose. Sara Rauen parabenizou a todos pelas eleições, desejou 59 

sucesso a diretoria e novos conselheiros eleitos. Parabenizou e se mostrou muito satisfeita 60 

com questão do plano de saúde para a categoria. Solicitou uma atenção especial a questão 61 

da aposentadoria, se dispôs a passar para a diretoria o material que possui para estudo e 62 

implementação do plano. Fez um apelo para que a representante de SC e Conselheira 63 

Mirela Homem seja reintegrada ao GT de Estética do CFF. O Presidente do CRF/SC 64 

informou que não está sabendo que a Conselheira foi afastada do GT do CFF e irá 65 

conversar com o Presidente do CFF sobre o assunto. Sara Rauen também comentou que 66 

dois colegas farmacêuticos estão com as contas bloqueadas e solicitou que os bloqueios 67 

de contas que forem realizados por questões de dívida ativa sejam monitoradas pelo 68 

CRF/SC para que o bloqueio não exceda o valor da conta. Desejou um feliz natal e próspero 69 

ano novo a todos e sucesso para nova diretoria. Saraí Hess parabenizou a Diretoria e os 70 

novos conselheiros eleitos. Solicitou que os colegas farmacêuticos regularizem suas 71 

situações em relação a situação cadastral no CRF/SC, especialmente na questão dos 72 

endereços residenciais e eletrônicos. Relatou que um número expressivo de pacientes que 73 

tiveram Covid que estão com tosse seca e não estão respondendo a nenhuma medicação. 74 

Informou também que o GT de farmácia do CFF fez uma solicitação para que haja uma 75 

notificação no CFF de efeitos adversos relacionados ao Covid. O Procurador do CRF/SC, 76 

Sérgio Simões, explicou sobre a questão dos bloqueios de conta comentado por Sara 77 

Rauen e informou que o CRF/SC não pode interferir no andamento do processo judicial a 78 

partir de certo ponto. Se dispôs a responder qualquer dúvida que a pessoa que teve os 79 

bens bloqueados possa ter. Solicitou que não seja debatido em plenário sobre questões de 80 

processos judiciais pois as informações estão protegidas por sigilo de justiça. O presidente 81 

do CRF/SC informou que a diretoria pretende fazer a próxima plenária presencial no dia 82 

10/12/21 e reforçou a necessidade de os Conselheiros apresentarem o certificado de 83 

vacinação. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do CRF/SC agradeceu a 84 

presença de todos e encerrou a reunião plenária, e, para constar, eu, Farmacêutico Cláudio 85 

Laurentino Guimarães lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo Sr. 86 

Presidente, Farmacêutico Marco Aurélio Thiesen Koerich e pelos Conselheiros presentes 87 

na sessão de sua aprovação. Florianópolis, aos vinte e seis dias do mês de novembro de 88 

dois mil e vinte e um. 89 
 90 
 91 
 92 
 93 
Marco Aurélio Thiesen Koerich                                    Cláudio Laurentino Guimarães 94 

          Presidente                                                                         Secretário geral 95 

 96 

Conselheiros presentes à sessão de aprovação da presente ata: 

Nome Assinatura 
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