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ATA DA 713ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 28 DE 2 

JANEIRO DE 2022. Às dez horas do dia vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e dois, 3 

realizou-se, através de videoconferência, a septingentésima décima terceira reunião 4 

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

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

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

Flávia Broering Eller, Luciano Soares, Mirela da Rosa Homem Pizarro, Sara Rosângela 8 

Martins Rauen, Saraí Hess Harger, Rodrigo Michels Rocha, Marcelo Conti, Tomás Júlio 9 

Corrêa Neto. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Róbison Menin, Noêmia Liege Bernardo. 10 

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

a reunião com o Presidente dando boas-vindas a todos e solicitando ao Secretário Geral 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 do CRF/SC parabenizou todos os farmacêuticos catarinenses pelo dia do 15 

farmacêutico ocorrido no dia 20 de janeiro. Fez breve discurso sobre os farmacêuticos 16 

catarinenses no combate ao Covid19 e também comentou da necessidade da vacinação e 17 

afirmação da ciência. A Conselheira Sara Rauen solicitou inclusão de pauta que foi: 18 

proposta de criação de Grupo de Trabalho. Primeiro item de pauta: Apreciação e votação 19 

da segunda parte da ata da Reunião Plenária Ordinária nº 712 realizada no dia 10/12/21. 20 

Ata aprovada por unanimidade. Segundo item de pauta: Apreciação e votação de 21 

processos diversos. Relatos aprovados por unanimidade conforme Deliberação nº 22 

1572/2022. Terceiro item de pauta: Apreciação e votação de processos de infração - 23 

Relatos de processo de infração aprovados conforme Deliberação 1564/2022. Quarto 24 

item de pauta: Eleição da Comissão de Tomada de Contas – Marco Koerich explicou que o 25 

mandato de alguns conselheiros acaba no final de 2022, por este motivo será necessário 26 

no início de 2023 fazer uma nova eleição da Comissão de Tomada de Contas. Se colocaram 27 

à disposição para fazerem parte da Comissão de Tomada de Contas o Conselheiro Tomás 28 

Corrêa e as Conselheiras Sara Rauen e Saraí Hess. Por regulamento a Diretoria do CRF 29 

não pode votar, os demais integrantes aprovaram por unanimidade os nomes com o 30 

Conselheiro Tomás Corrêa sendo o Presidente da Comissão. Quinto item de pauta: 31 

Apreciação e Aprovação da nomeação dos membros da Comissão de Ética Profissional 32 

para o biênio 2022/2023 – O Presidente explicou que os nomes indicados são uma 33 

prerrogativa da Diretoria do CRF/SC e informou aos conselheiros os nomes 34 

indicados: Carmen Diamantina Teixeira Heyder, Corina Charlote Keller, Hélia 35 

Teresinha Alves da Silva, Laércio Batista Júnior, Michele Prado, Paola di Bernardi 36 

Mafra e Renate Schaeffer. Sexto item de pauta: Apreciação e Aprovação da Câmara 37 

Técnica de Julgamento de Processos de Infração – Marco Koerich informou que neste ano 38 

de 2022 a Diretoria optou por colocar todos os conselheiros regionais efetivos na câmara 39 

técnica de julgamentos de processos de infração, lembrou que, como Presidente do 40 

CRF/SC não pode fazer parte da referida câmara técnica. Em votação foi aprovado por 41 

unanimidade. Sétimo item de pauta: Proposta de Sara Rauen por criação de Grupo de 42 

Trabalho – A Conselheira propôs a criação de um Grupo de Trabalho para analisar a 43 

questão dos testes rápidos, autotestes e produtos semelhantes para Covid19. No grupo de 44 

Trabalho sugeriu a integração de farmacêuticos comerciais e analistas clínicos. O intuito do 45 

Grupo de Trabalho seria analisar os processos, estabelecerem sugestões de regras de 46 

conduta para os auto testes de Covid19. Carlos Nyander disse que a questão do autoteste 47 

ainda não está regulamentada, por isso opinou ser irrelevante, neste momento, a criação 48 

do Grupo de Trabalho. Cláudio Guimarães informou não estar entendendo a praticidade 49 

que terá este Grupo de Trabalho pois, segundo ele, quem fará as regulamentações destes 50 
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tipos de testes é a Anvisa e não o CRF/SC. Ana Flávia informou que viu nas redes sociais 51 

do CRF/SC que dizia que autoteste é um auto engano, indagou a afirmação do CRF, pois 52 

o autoteste será vendido em farmácias e orientado por farmacêuticos. Ana Flávia 53 

questionou a posição da Diretoria do CRF/SC sem debater com a categoria farmacêutica 54 

de SC a questão dos autotestes. Marco Koerich explicou o posicionamento do CRF/SC em 55 

relação aos autotestes. Marco Koerich sugeriu que ao invés de criar um novo Grupo de 56 

Trabalho, a sugestão da Conselheira Sara seja discutida pelos Grupos de Trabalho de 57 

farmácia e de análises clínicas. Sara Rauen sugeriu reuniões conjuntas dos dois Grupos 58 

de Trabalho para discutir a questão dos autotestes no intuito de se ter a visão dos dois 59 

lados que trabalharão com os testes rápidos. Cláudio Laurentino sugeriu encaminhar a 60 

demanda dos testes rápidos a presidência dos Grupos de Trabalho de Farmácia e de 61 

Análises Clínicas e deixar que eles decidam qual será a metodologia de trabalho aplicada 62 

em relação a esta demanda. Marco Koerich opinou que é importante a discussão da 63 

demanda com a categoria e que encaminhará a discussão do tema para os Grupos de 64 

Trabalho de Farmácia e de Análises Clínicas.  Cláudio Guimarães informou que acabou de 65 

ver na Internet que a Anvisa liberou os testes para detecção de Covid para venda em 66 

farmácias. Encerrado o debate sobre a pauta trazida por Sara Rauen o Presidente do 67 

CRF/SC informou que é necessário decidir as datas das plenárias no primeiro semestre. A 68 

diretoria do CRF/SC sugeriu as seguintes datas 25/02, 18/03, 29/04, 20/05 e 24/06. Ficou 69 

decidido que a plenária de fevereiro será novamente via videoconferência. Os conselheiros 70 

acataram a sugestão da diretoria. Saraí Hess perguntou como funciona a questão de 71 

ausência de Conselheiros nas plenárias. O Presidente respondeu que justificando a 72 

ausência não tem número específico para faltas, a Conselheira Sara Rauen lembrou que 73 

só é permitido aos Conselheiros três faltas sem justificativa. Saraí Hess indagou que a 74 

Conselheira Noêmia Liege não tem comparecido nas plenárias e indagou se algo pode ser 75 

feito pois não acha justo com outros Conselheiros que sempre estão presentes na plenária 76 

e que um Conselheiro Suplente poderia assumir o cargo da conselheira se ela não pode 77 

participar efetivamente das plenárias. Marcelo Conti reiterou que o Conselheiro Regional 78 

pode se ausentar das plenárias desde que justifique suas ausências e que inclusive hoje o 79 

Conselheiro suplente está presente na plenária. Carlos Nyander lembrou que o CFF 80 

determinou que para os próximos mandatos de conselheiros regionais não haverá mais 81 

suplentes e indagou de como será feito caso algum conselheiro regional decline de seu 82 

mandato. O Presidente do CRF informou que o pleno pode decidir aumentar o número de 83 

vagas de conselheiros regionais efetivos para as eleições. Ana Flávia informou que a 84 

conselheira Liege sempre participou das plenárias e que deve estar passando por algum 85 

problema pessoal ou de horário, sugeriu que a Diretoria do CRF/SC converse com ela. 86 

Marco Koerich informou que a Conselheira Liege está passando por problema com doença 87 

em integrante da sua família. Luciano informou que a conselheira Liege está cuidando de 88 

seu marido que está passando por problemas de saúde e sugeriu que a diretoria converse 89 

com ela pois o mandato deve ser respeitado. Sara Rauen também informou que a 90 

conselheira Liege está com problemas graves de saúde na família e por isso não tem 91 

conseguido participar das plenárias e que a Conselheira sempre foi ativa nas participações 92 

em plenárias e comissões do CRF/SC e que o regimento permite ausências justificadas. 93 

Saraí Hess explicou que está questionando o fato pois no último ano a conselheira 94 

praticamente não participou da plenária e que em nenhum momento sabia que ela estava 95 

com doença grave na família. Marco Koerich informou que como encaminhamento 96 

conversará com a Conselheira Liege, mas que todas as justificativas dela são pertinentes 97 

e por problema de doença grave na família. Luciano Soares retificou que a conselheira 98 

Liege tem extremo comprometimento e dedicação com a categoria farmacêutica e que deve 99 

se ter um cuidado especial com a exposição de problemas pessoais. Saraí Hess informou 100 
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que o pleno é que decide pelas justificativas e por isso o pleno, deve sim, saber dos motivos 101 

das faltas dos conselheiros regionais, informou ainda que conhece o trabalho dedicado da 102 

conselheira Liege para com a categoria farmacêutica e que foi mal interpretada pois não 103 

questionou o mandato, mas sim a longa ausência da Conselheira sem saber das 104 

justificativas que estavam chegando ao CRF/SC. O assunto foi encerrado. Oitavo item de 105 

pauta: Informes – O Presidente informou a categoria que houve um problema com a 106 

confecção dos boletos das anuidades que veio do CFF pois a gráfica colocou o nome de 107 

estado do Amazonas para os boletos de SC. Informou que oficiou o CFF e que está fazendo 108 

uma nota de esclarecimento aos farmacêuticos catarinenses. Vânia Noldin não deu 109 

informes. Cláudio Guimarães não deu informes. Carlos Nyander informou que em 2014 o 110 

CRF/SC foi agraciado pelo CFF com uma doação no valor de um milhão de reais para ajuda 111 

na construção da nova sede e que os órgãos controladores entenderam que o CRF/SC não 112 

poderia ter recebido essa doação e que agora terá que pagar essa quantia. Carlos Nyander 113 

informou que foi acordado que será o valor será pago ao CFF em 89 vezes sem juros e 114 

sem correção. Que as parcelas sairão em torno de 11 mil reais. Lembrou que na 115 

inauguração da nova sede do CRF/SC o Presidente do CFF citou que seria uma doação, 116 

mas que agora, por força de outros motivos, o CRF/SC terá de pagar o valor. Os 117 

Conselheiros indagaram se foi uma doação do CFF o porquê de ter que pagar agora. Marco 118 

Koerich explicou que na época o CFF fez um empréstimo com promessa de doação, mas 119 

o TCU no ano passado informou que não é possível fazer um empréstimo com promessa 120 

de doação, por este motivo, o CRF/SC terá que pagar o dinheiro ao CFF. Houve debate 121 

entre os Conselheiros sobre a situação. Otto Luiz, Conselheiro Federal Suplente informou 122 

que tentou na última plenária do CFF o perdão das dívidas dos últimos cinco anos de todos 123 

os Conselhos Regionais de Farmácia do Brasil, mas que também foi informado pelo CFF 124 

que não era algo possível de se fazer. Ana Flávia solicitou que constasse em ata a 125 

decepção do plenário do CRF/SC com a promessa não cumprida pelo CFF. Otto Luiz 126 

informou que a Conselheira Federal, Hortência Tierling, pediu para justificar sua ausência 127 

nesta reunião pois pegou Covid19. Informou que a Conselheira Federal pediu para passar 128 

seus informes que são: que está participando de um GT do CFF que está discutindo a 129 

questão do consultório farmacêutico e que no dia de hoje é a apresentação da resolução 130 

para esta questão. Informou que se algum colega tiver alguma questão ou sugestão para 131 

incluir na resolução que seja enviada através de e-mail ou ofício para os Conselheiros 132 

Federais do CRF/SC. Informou também sobre a questão do piso farmacêutico, pois têm um 133 

deputado do norte do país que está com um Projeto de Lei para criar um piso nacional para 134 

farmacêutico. Informou que se algum conselheiro quiser encaminhar alguma sugestão ou 135 

crítica sobre um piso nacional para farmacêutico que seja feito por e-mail para os 136 

Conselheiros Federais do CRF/SC. Ana Flávia não deu informes. Luciano Soares comentou 137 

sobre a questão do empréstimo feito pelo CFF. Mirela da Rosa solicitou que seja colocada 138 

como pauta da próxima plenária questões da farmácia estética e perguntou ao Presidente 139 

sobre o ofício de 2020 da empresa Biometil, se houve resposta da Visa/SC em relação a 140 

venda de produtos do laboratório Biometil para os farmacêuticos estetas. Comentou da 141 

necessidade de retornar as atividades do GT de Estética do CRF/SC e que outros colegas 142 

gostariam de participar deste Grupo de Trabalho. Perguntou como está o andamento sobre 143 

a Lei Estadual da Estética. Marco Koerich respondeu, sobre a Lei Estadual, que o Deputado 144 

Estadual Bruno pediu vistas do processo e que a Diretoria do CRF/SC já conversou com 145 

ele sobre o pedido de vistas e que tem marcado com ele uma reunião para março. Vânia 146 

Noldin respondeu que a questão da Biometil é que a empresa se trata de uma farmácia de 147 

manipulação e não uma indústria e que o CFF é que tem que mudar a Resolução para 148 

permitir a compra de produtos desta empresa para farmacêuticos estetas. Sara Rauen 149 

solicitou, a pedido de um colega farmacêutico, uma adequação no site do CRF/SC pois o 150 
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farmacêutico estava com o pai doente e todo dia tinha que sair para fazer uma justificativa 151 

de ausência todos os dias. Vânia informou que no caso da justificativa do colega 152 

farmacêutico que não é necessário ele se justificar todos os dias, mas sim, fazer a 153 

justificativa e anexar na justificativa uma declaração médica dos dias que ele precisará ficar 154 

afastado. Que a justificativa também pode ser feita por e-mail para o departamento de 155 

fiscalização. Sara Rauen Informou que houve uma reunião com a VISA/SC sobre a 156 

possibilidade de subsídio para execução dos testes rápidos de Covid e que a reunião foi 157 

reagendada para fevereiro. Marcelo Conti comentou sobre os autotestes para Covid. 158 

Comentou também que devidos as muitas demandas que estão chegando na área 159 

farmacêutica, estes assuntos devem ser discutidos pelos Grupos de Trabalho e que os 160 

Grupos de Trabalhos devem passar aos outros Grupos e demais farmacêuticos os assuntos 161 

debatidos e encaminhamentos tomados. Saraí Hess apoiou a ideia do Conselheiro Marcelo 162 

Conti sobre a questão das informações dos Grupos de Trabalho. Rodrigo Michels informou 163 

que o setor magistral está com problemas sérios com um insumo farmacêutico chamado 164 

gestrinoma, e que este insumo, na forma de implante, está sendo chamado erroneamente 165 

pelos médicos de chip da beleza devido a alguns efeitos colaterais nas mulheres, como 166 

aumento de libido, diminuição de massa gorda e etc. Informou que a Anvisa proibiu 167 

qualquer tipo de propaganda deste insumo. Que a grande preocupação do setor magistral 168 

é que haja uma proibição do uso deste medicamento. Que está havendo um movimento 169 

com a Anfarmag e outras entidades para reuniões com a Anvisa para que não haja essa 170 

proibição. Nota: todos os Conselheiros em seus informes parabenizaram os farmacêuticos 171 

pela passagem do seu dia que aconteceu no dia 20 de janeiro. Nada mais havendo a ser 172 

tratado, o Presidente do CRF/SC agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 173 

plenária, e, para constar, eu, Farmacêutico Cláudio Laurentino Guimarães lavrei a presente 174 

ata que segue assinada por mim, pelo Sr. Presidente, Farmacêutico Marco Aurélio Thiesen 175 

Koerich e pelos Conselheiros presentes na sessão de sua aprovação. Florianópolis, aos 176 

vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois. 177 

 178 

 179 

 180 

 181 

        Marco Aurélio Thiesen Koerich                             Cláudio Laurentino Guimarães 182 

                   Presidente                                                              Secretário Geral       183 

 184 
 185 

Conselheiros presentes à sessão de aprovação da presente ata: 

Nome Assinatura 
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