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ATA DA 710ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 29 DE 2 

OUTUBRO DE 2021. Às dez horas do dia vinte e nove de outubro de dois mil e vinte e um, 3 

realizou-se, no formato de videoconferência, a septingentésima décima reunião ordinária 4 

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, Luciano Soares, Mirela Rosa 7 

Homem Pizarro, Sara Rosângela Martins Rauen, Saraí Hess, Tomás Júlio Corrêa Neto e 8 

Otto Luiz Quintino Júnior (Conselheiro Federal Suplente). AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 9 

Cláudio Laurentino Guimarães, Marcelo Conti, Róbison Menin, Noêmia Liege Bernardo, 10 

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

Mauro Ferrandin (Juiz da Vara Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra 12 

a Mulher – Comarca de Itajaí (SC)). Iniciou a reunião com a Vice Presidente dando boas-13 

vindas a todos e informando que presidirá a reunião devido o Presidente do CRF/SC estar 14 

com problemas de conexão de internet. Vânia Noldin solicitou ao Diretor Tesoureiro a 15 

conferência do quórum para a realização da mesma. Quórum conferido, a Vice Presidente 16 

decretou aberta a sessão plenária. Justificou as ausências dos conselheiros nessa sessão. 17 

Primeiro item de pauta: Palestra sobre a campanha: Sinal Vermelho Para a Violência 18 

Doméstica – Farmácias. Palestrante: Juiz da Vara Especial Criminal e de Violência 19 

Doméstica e Familiar contra a Mulher – Comarca de Itajaí (SC) Dr. Mauro Ferrandin. – Vânia 20 

Noldin passou a palavra ao Conselheiro Federal Suplente, Otto Quintino, que convidou o 21 

Dr. Mauro Ferrandin a ministrar palestra nesta sessão plenária. Otto Quintino apresentou o 22 

Dr. Mauro a todos, deu as boas-vindas ao Magistrado e informou que solicitará que todo 23 

mês de agosto, tanto no Conselho Regional quanto no Conselho Federal se inclua como 24 

pauta o debate sobre a violência contra a mulher. Com a palavra o Magistrado ministrou a 25 

palestra e deu todos os detalhes sobre a campanha Sinal Vermelho Para a Violência 26 

Doméstica relacionando com a adesão da campanha em farmácias de SC. Otto Quintino 27 

sugeriu que o CRF/SC desenvolva uma cartilha, cartazes e até um Grupo de Trabalho 28 

dentro do CRF/SC para debater e estudar sobre a campanha em farmácias de SC. Otto 29 

Quintino fez o convite para o Magistrado participar da plenária do CRF/SC de agosto de 30 

2022 e receber dados relativos à campanha Sinal Vermelho Para a Violência Doméstica 31 

nas farmácias de SC. Saraí Hess e Sara Rauen comentaram para o Magistrado sobre a 32 

campanha em cidades do interior de SC e o possível problema de retaliação do agressor 33 

com os funcionários dos estabelecimentos. O Magistrado comentou que o grupo de 34 

Trabalho sugerido pelo Conselheiro Otto estabeleça um elo entre o dever e o poder, 35 

estabelecendo limites de como agir para garantir a proteção das vítimas, mas também dos 36 

profissionais de farmácia envolvidos no programa. O Magistrado fez seus comentários finais 37 

sobre a campanha e apoiou a criação de um Grupo de Trabalho no CRF/SC para apoiar os 38 

farmacêuticos com o objetivo de garantir o sucesso da campanha e a segurança de todos 39 

os envolvidos. O Presidente do CRF/SC, Marco Koerich, agradeceu pela palestra 40 

ministrada e garantiu que os farmacêuticos darão total apoio a campanha. O Presidente 41 

informou que irá trabalhar para criação de um Grupo de Trabalho do CRF/SC para auxiliar 42 

na campanha. Ana Flávia fez comentários sobre a palestra e comentou sobre a importância 43 

da contrapartida das forças de segurança para o sucesso da campanha, se dispôs a 44 

participar do Grupo de Trabalho. Carlos Nyander também sugeriu que a campanha se 45 

estendesse aos laboratórios de análises clínicas de SC e o Magistrado se mostrou favorável 46 

e se propôs a levar a seus pares a ideia da extensão da Campanha aos laboratórios. Mirela 47 

Homem sugeriu que a Campanha se estenda também as clínicas estéticas coordenadas 48 

por profissionais farmacêuticos. O Magistrado se mostrou favorável a sugestão. O 49 

Magistrado agradeceu o convite para ministrar a palestra sobre a Campanha Sinal 50 
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Vermelho Para a Violência Doméstica na plenária do CRF/SC e se dispôs a auxiliar no que 51 

for necessário, esclarecer dúvidas e participar de debates. Otto Quintino e os demais 52 

conselheiros agradeceram a presença do magistrado. Segundo item de pauta: Apreciação 53 

e votação da ata da Reunião Plenária Ordinária nº 709 realizada no dia 24/09/21 - Ata 54 

aprovada por unanimidade. Terceiro item de pauta: Apreciação e votação de processos 55 

diversos - Relatos aprovados por unanimidade conforme Deliberação nº 1549/2021. 56 

Quarto item de pauta: Apreciação e votação de processos de infração - Relatos de 57 

processo de infração aprovados conforme Deliberação 1535/2021. Quinto item de 58 

pauta: Informes - a Vice Presidente informou que todos Conselheiros receberam através de 59 

e-mail a Portaria 2627/2021 que dispõe sobre recomendações administrativas em relação 60 

a vacinação dos Conselheiros do CRF/SC contra a Covid 19 no intuito de voltar as plenárias 61 

presenciais. Solicitou que os Conselheiros repassem o comprovante de vacinação ao e-62 

mail plenaria@crfsc.gov.br. Informou também que uma nova fiscal foi chamada para 63 

trabalhar no CRF/SC e já está atuando na região meio oeste. Marco Koerich informou que 64 

é uma prerrogativa da Instituição, desde que haja alguma portaria ou outro ato 65 

administrativo, referente a obrigatoriedade da vacinação. Informou também que está 66 

tentando viabilizar a plenária híbrida mas que não há nada garantido. Carlos Nyander não 67 

deu informes. Otto Quintino informou que Hortência Tierling pediu para repassar aos 68 

Conselheiros que está em apreciação no CFF a Resolução do Consultório Farmacêutico e 69 

que está sendo discutida a inclusão da consulta farmacêutica no Plano de Saúde. Informou 70 

que esteve em Comissão Parlamentar na semana passada e que foi discutido a questão 71 

do ensino a distância e medicamentos em supermercados e que, incluiu em pauta um 72 

requerimento que está sendo montado pela Comissão Parlamentar que é o projeto: Aqui 73 

tem Farmácia Popular. Sara Rauen questionou que os Conselheiros Federais também 74 

representam os Conselheiros Regionais junto ao CFF e indagou o plenário e o Conselheiro 75 

Otto sobre qual o posicionamento que está sendo apresentado pelos Conselheiros Federais 76 

de SC, representando o CRF/SC, em relação ao Consultório Farmacêutico. A Conselheira 77 

Sara informou que os Conselheiros Regionais devem ter conhecimento sobre as questões 78 

apreciadas pelo CFF e que os Conselheiros Federais devem levar ao plenário do CFF a 79 

decisão comum dos Conselheiros Regionais. Solicitou que os Conselheiros Federais 80 

informem os Conselheiros Regionais sobre as pautas das reuniões do CFF e sobre o debate 81 

sobre consultório farmacêutico. Vânia explicou que referente ao Consultório Farmacêutico 82 

o plenário do CFF está realizando o debate e não a votação. Sara Rauen sugeriu que os 83 

assuntos mais emblemáticos para a profissão farmacêutica que são votados no CFF 84 

passem primeiramente por debate no plenário regional. Saraí Hess, informou sobre a 85 

questão do consultório farmacêutico no CFF, disse que foi criado um Grupo de Trabalho 86 

que está debatendo a questão do consultório farmacêutico para que se crie uma Resolução 87 

que seja única para todos os estados do Brasil. E que, após a conclusão dos trabalhos do 88 

GT do CFF é que os Conselhos Regionais debaterão a questão. Saraí Hess explicou 89 

também a questão do consultório farmacêutico em SC. Informou também que esse mesmo 90 

Grupo de Trabalho está tentando que o serviço farmacêutico seja pago pelos planos de 91 

saúde. Ana Flávia não deu informes. Luciano soares não deu informes. Mirela da Rosa 92 

solicitou que seja levado pela Conselheira Federal de SC para pauta do plenário do CFF a 93 

questão da ozonioterapia do estado do Paraná (PR) pois houve proibição pela Vigilância 94 

Sanitária daquele estado, do uso de equipamentos de ozonioterapia o que 95 

consequentemente afeta o trabalho de profissionais farmacêuticos da farmácia clínica e da 96 

farmácia estética. Informou que se o fato está atingindo o estado do PR logo poderá se 97 

espalhar por outros estados do país. Foi sugerido que o Grupo de estética de SC discuta 98 

essa questão. Sara Rauen informou sobre a audiência pública sobre medicamentos em 99 

supermercados e que os deputados que compuseram a audiência foram contra a venda de 100 
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medicamentos em supermercados. Tomás Corrêa parabenizou Otto e Diretoria pelo convite 101 

feito ao magistrado que ministrou palestra no início da presente plenária. Nada mais 102 

havendo a ser tratado, a Vice Presidente do CRF/SC agradeceu a presença de todos e 103 

encerrou a reunião plenária, e, para constar, eu, Farmacêutico Carlos Nyander lavrei a 104 

presente ata que segue assinada por mim, pelo Sr. Presidente, Farmacêutico Marco Aurélio 105 

Thiesen Koerich e pelos Conselheiros presentes na sessão de sua aprovação. Florianópolis, 106 

aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um. 107 
 108 
 109 
 110 
 111 
Marco Aurélio Thiesen Koerich                                    Cláudio Laurentino Guimarães 112 

          Presidente                                                                         Secretário geral 113 
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Conselheiros presentes à sessão de aprovação da presente ata: 

Nome Assinatura 
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