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ATA DA 687ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, 2 

REALIZADA NO DIA 05/07/2019. 3 

Às nove horas do dia cinco de julho de dois mil e dezenove, teve início na Sede 4 

do CRF/SC, localizado na Rua Crispim Mira, 421 – Centro - Florianópolis-SC, a 5 

sexcentésima octogésima sétima reunião ordinária do plenário. DIRETORES: 6 

PRESIDENTE: Karen Berenice Denez. VICE-PRESIDENTE: Hortência Salett 7 

Muller Tierling SECRETÁRIO-GERAL: Otto Luiz Quintino Junior. 8 

TESOUREIRO: Marco Aurélio Thiesen Koerich. CONSELHEIROS EFETIVOS – 9 

Farmacêuticos: Ana Flavia Broering Eller, Carlos Nyander Theiss, Claudio 10 

Laurentino Guimarães, Luciano Soares, Marcelo Conti e Sara Rosangela Martins 11 

Rauen. CONSELHEIROS SUPLENTES – Farmacêuticos: Tomas Julio Correa 12 

Neto e Robison Menin. OUTRAS PRESENÇAS: Mirela da Rosa Homem, Mauro 13 

Maccarini, Eleiza Camargo, Vanderleia B. Nienkotter e Valneri de Oliveira. Parte 14 

I – A Presidente do CRF/SC, Farm. Karen Berenice Denez deu início à reunião 15 

plenária, agradecendo a presença de todos. Justificou as ausências do 16 

Conselheiro Federal Paulo Boff, das Conselheiras Indianara Reynaud Toreti 17 

Becker e Noemia Liege M. da Cunha Bernardo, bem como do Conselheiro 18 

Suplente Rodrigo Michels Rocha. Apreciação do processo de leilão de 19 

veículos do CRF/SC:  A Presidente Karen Denez comentou que foram 20 

disponibilizadas todas as informações aos Conselheiros sobre os quatro carros 21 

que serão leiloados. O Presidente da Comissão de Patrimônio, Maurício 22 

Tramontina, detalhou o objeto do leilão. A Presidente Karen Denez colocou em 23 

votação o processo que foi aprovado por unanimidade. O Tesoureiro pediu para 24 

registrar o seu agradecimento a toda a equipe que esteve envolvida no processo 25 

de leilão dos veículos. Apreciação e votação da ata da Reunião Ordinária de 26 

nº 686, realizada no dia 10/06/2019: A Presidente Karen Denez retirou de pauta 27 

a ata que seria apreciada, devido a problemas técnicos no arquivo de áudio, 28 

relatado pelo Chefe do Departamento de Registro, Mauro Maccarini. Por esta 29 

questão, retornará para apreciação na próxima reunião plenária. O Tesoureiro 30 

Marco Koerich informou aos membros do plenário que, por orientação do CFF, 31 

as atas sejam concisas, tendo o detalhamento apenas dos encaminhamentos e 32 

das falas que forem solicitadas para que fique o registro e que, caso alguém 33 

necessite ter acesso à gravação, esta ficará disponível. A Presidente Karen 34 

Denez salientou que o direito dos Conselheiros em corrigir as suas falas ficará 35 

preservado. Portanto, ficou definido e aceito por todos os conselheiros que, a 36 

partir daquele momento, as atas das reuniões plenárias seriam mais sintéticas. 37 

Apreciação e votação de processos diversos: Relatos aprovados conforme 38 

Deliberação nº.1.367/19. Apreciação e votação de processos de infração: A 39 

Presidente suspendeu a decisão do plenário para o processo de nº 13.771/2019, 40 

abrindo o prazo de trinta dias para regularização de assistência farmacêutica 41 

junto ao estabelecimento. Relatos foram aprovados conforme Deliberação 42 

nº.1.362/19. Informes da Diretoria: A Presidente Karen Denez informou que 43 

houve uma reunião no auditório do CRF/SC, em que estavam presentes 44 

representantes do Laboratório Biometil, da Vigilância Sanitária do Estado, do 45 

CFF e membros do GT de Estética, para tratar de prescrição de medicamentos 46 

por parte do farmacêutico para utilização na área de estética em seu consultório, 47 

onde ficou acordado que uma Nota Técnica expedida pelo CRF/SC resolveria a 48 

proibição atual imposta pela Vigilância Sanitária. Após expedida a Nota Técnica, 49 
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a Vigilância Sanitária voltou atrás e exigiu que esta prerrogativa seja formalizada 50 

por Deliberação. Porém, o CFF, analisando a deliberação, destacou que o texto 51 

fere as Resoluções de nº 585 e nº 586. Após algumas considerações, ficou 52 

encaminhado que será solicitado ao CFF que paute a discussão em reunião 53 

plenária, sendo que, além disso, será expedido um ofício para a Vigilância 54 

Sanitária informando que o pedido ao CFF será feito. Informou ainda que haverá, 55 

no dia seis de agosto, na ALESC, uma audiência sobre a área de estética com 56 

o intuito de expedir Lei Estadual a respeito do tema. Solicitou que todos estejam 57 

presentes. Informou que, na última reunião plenária do CFF, a Farm. Vera Lucia 58 

Dal Forno foi condecorada com a Comenda do Mérito Farmacêutico. Comentou 59 

que o CRF/SC, juntamente com o CFF, está atento na tramitação da Medida 60 

Provisória de Liberdade Econômica, pois apresenta elementos relevantes para 61 

a categoria farmacêutica, para a proteção da população e para a vida dos 62 

Conselhos de Fiscalização Profissional. O Tesoureiro Marco Koerich informou 63 

que esteve em Joinville participando de um curso de interpretação de exames 64 

laboratoriais e que foi muito profícuo. O Secretário-Geral Otto Quintino informou 65 

que fará uma viagem para Porto Alegre, juntamente com os Chefes de 66 

Departamento do CRF/SC, com o objetivo de conhecer o FarmaSIS que está em 67 

funcionamento no CRF/RS. Sugeriu que seja enviada uma moção de repúdio 68 

contra ao Projeto de Lei, de autoria do Dep. Flávio Bolsonaro, para alterar a Lei 69 

Federal nº 5991/73 e que tem como mote a comercialização de medicamentos 70 

em qualquer estabelecimento comercial. A Vice-Presidente Hortência Tierling 71 

informou que, no dia primeiro de agosto, a Anvisa fará uma audiência pública 72 

sobre a aplicação dos testes rápidos em farmácias e sobre a alteração da RDC 73 

44. Propôs que fosse elaborada uma moção de repúdio contra a Medida 74 

Provisória nº 881 que, caso seja aprovada, desregulamentará as profissões com 75 

a extinção dos Conselhos fiscalizadores. Solicitou que a moção seja enviada a 76 

todos os parlamentares catarinenses. Informes dos Conselheiros: O 77 

Conselheiro Tomas Correa informou que, no dia quatorze de junho, houve a 78 

palestra sobre a segurança do paciente durante a Roda de Conversa, promovida 79 

pela Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar. Informou que nos dias 27 e 80 

28 de setembro haverá o 4º Forum de Farmácia Hospitalar, na cidade de 81 

Chapecó, na Unochapecó. O Conselheiro Carlos Nyander informou que a 82 

revisão da RDC 302 está acontecendo há dois anos e, atualmente, está em 83 

revisão dirigida, concomitantemente com a RDC 44. Informou ainda que o 84 

mesmo curso promovido em Joinville sobre interpretação de exames 85 

laboratoriais foi realizado em Florianópolis. Informou que será promovida uma 86 

mesa redonda, em data a confirmar, sobre a Portaria nº 64 que estabelece a 87 

padronização do antibiograma nos laboratórios, ocasionando várias mudanças 88 

de procedimentos. A Conselheira Ana Flavia informou que participará da 89 

Consulfarma, em São Paulo, do dia onze ao dia treze de julho. O Conselheiro 90 

Marcelo Conti solicitou que a Diretoria fizesse um chamamento aos 91 

farmacêuticos, através da Presidente da Comissão Eleitoral Regional, para 92 

realizar atualização cadastral no CRF/SC e sobre a importância disso para 93 

participar do pleito eleitoral deste ano. Comentou, juntamente com o Tesoureiro, 94 

sobre o excesso do número de Certidões solicitadas pela Resolução do CFF 95 

para a candidatura nas eleições deste ano. Propôs que fosse deliberado pelo 96 

plenário que seja promovido REFIS para todos os colegas farmacêuticos 97 

inadimplentes. O Tesoureiro Marco Koerich informou que todos as demandas 98 



 

3 

 

para dobrar o número de parcelas para refinanciar as dívidas estão sendo 99 

atendidos. A Presidente Karen Denez encaminhou que o debate relativo à 100 

proposta de deliberação feita pelo Conselheiro Marcelo Conti seja pauta da 101 

próxima reunião plenária. A Conselheira Sara Rauen solicitou à Diretoria que, se 102 

houver uma publicação sobre as eleições, que isto ocorra de forma igualitária a 103 

todos os candidatos. A Presidente Karen Denez encaminhou que, assim que a 104 

arte para publicação estivesse pronta, seja analisada pelo plenário para 105 

aprovação, evitando assim divergências. Várias: A Presidente Karen Denez 106 

informou aos conselheiros que estão sendo solicitados apostilamentos de 107 

habilitação na área de estética, com ensino totalmente a distância. Encaminhou 108 

que fosse solicitada a inclusão desta pauta na próxima reunião plenária do CFF. 109 

Nada mais havendo a ser tratado, deu a Srª. Presidente por encerrada a reunião 110 

plenária, e, para constar, eu, Farmacêutico Otto Luiz Quintino Junior lavrei a 111 

presente ata que segue assinada por mim, pela Srª. Presidente, Farmacêutica 112 

Karen Berenice Denez e pelos Conselheiros presentes na sessão de sua 113 

aprovação.  114 

Florianópolis, aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezenove. 115 
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Karen Berenice Denez Otto Luiz Quintino Junior  
-Presidente- -Secretário-Geral-  
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