
 

 

ATA DA 691ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 1 
FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 2 
08/11/2019. 3 
Às oito horas e trinta minutos do dia oito de novembro de dois mil e dezenove, teve início 4 
na Sede do CRF/SC, localizado na Rua Crispim Mira, 421 – Centro - Florianópolis-SC, 5 
a sexcentésima octogésima nona reunião ordinária do plenário. DIRETORES: 6 
PRESIDENTE: Karen Berenice Denez SECRETÁRIO-GERAL: Otto Luiz Quintino 7 
Junior. TESOUREIRO:  Marco Aurélio Thiesen Koerich. CONSELHEIROS EFETIVOS 8 
– Farmacêuticos:  Claudio Laurentino Guimarães, Sara Rauen, Luciano Soares, 9 
Marcelo Conti. CONSELHEIROS SUPLENTES – Farmacêuticos: Tomás Julio Correa 10 
Neto e Robison Menin. OUTRAS PRESENÇAS: Xênio Marques Kremer,  Mauro 11 
Maccarini, Sérgio Gomes Simões Júnior, Eleiza Camargo Coelho, Elaine Cristina Huber,  12 
Amazonas Gaspar. Parte I – A Presidente do CRF/SC, Farm. Karen Berenice Denez 13 
deu início à reunião plenária. Ato contínuo, colocou em Apreciação e votação de 14 
processos diversos: Relatos aprovados conforme Deliberação nº.1.396/19  Em 15 
seguida, foram colocados em Apreciação e votação de processos de infração: 16 
Relatos foram aprovados conforme Deliberação nº.1.390/19.   Apreciação e votação 17 
da ata da Reunião Ordinária de nº 690 realizada no dia 18/10/19: sem manifestações 18 
contrárias à redação da ata, foi aprovada por unanimidade. Alterações de destinação do 19 
orçamento do CRF/SC de 2020:  o tesoureiro Marco Koerich informou que para cumprir 20 
as demandas do CRF-SC foram feitas alterações nas rubricas orçamentárias e passou 21 
a palavra para chefe do departamento financeiro Isolete Fucks. A funcionária informou 22 
que R$376.000 foram realocados, com redução de custos em telefonia e correios,  23 
investidos em equipamentos necessários. Debatida em seguida a questão da 24 
necessidade de presença de segurança terceirizada à noite. A Diretoria defendeu que, 25 
com a compra de equipamentos de segurança, pode-se economizar com a 26 
terceirização. O conselheiro Marcelo Conti pediu informações sobre o volume de 27 
recursos do CRF-SC que estão aplicados. Isolete Fucks informou o valor e que resulta 28 
de superávit e são recursos disponíveis legalmente apenas para investimentos e não 29 
para custeio. O diretor Marco Koerich agradeceu à equipe técnica do CRF-SC e a 30 
conselheira Sara Rauen reforçou o tema elogiando a competência técnica e a 31 
assertividade dos funcionários do CRF-SC em defesa dos interesses da categoria 32 
farmacêutica. Colocada em votação, as alterações nas rubricas orçamentárias foram 33 
aprovadas por unanimidade. O item seguinte da pauta foi a Apreciação e votação 34 
de processos éticos: Relatos foram aprovados conforme Deliberação nº.1.377/19. 35 
Deliberado que doravante as notificações de processos éticos e infração sejam por AR, 36 
e-mail e whatsapp, por sugestão de Sara Rauen, aprovada por unanimidade. Em debate 37 
em Plenária, a conselheira Sara Rauen solicitou revisão da normatização padrão de 38 
aceite de justificativa prévia de ausência. Conselheiro Marcelo Conti solicitou 39 
esclarecimento sobre pontuação de perfil profissional no sistema do CRF-SC e o que 40 
define a pontuação por presença no Siscon. O procurador do CRF-SC, Sérgio Gomes 41 
Simões, informou que o sistema calcula os dados dos últimos 12 meses. Informes da 42 
Diretoria:  Hortência parabenizou as colegas Renate e Hélia, pelo trabalho realizado 43 
em todo o estado, discorrendo sobre  a importância da orientação, pois evita um elevado 44 
número de  processos éticos, como bem relatado pelas colegas e resolve muitas das 45 
dúvidas dos profissionais . Que em sua gestão como presidente do CRF, após um 46 
projeto piloto realizado pelo farmacêutico Xênio, e sendo positivo os resultados, foi 47 
criado o novo Departamento, desmembrando do DFI e adotando a orientação 48 
farmacêutica de forma regionalizada.. Presidente Karen Denez informou que Plano 49 
Plurianual foi enviado aos conselheiros para análise. Tesoureiro Marcos Koerich 50 
comentou que estudos sobre Dupla RT estão sendo aprofundado e Sara Rauen solicitou 51 
votação o mais breve possível visto que a proposta de deliberação foi apresentada em 52 
2017. Secretário Otto Quintino Júnior posicionou-se favorável ao debate e votação o 53 
mais breve possível sobre o tema, e padronização da postura em relação aos demais 54 



 

 

CRFs. Hortência Tierling relata que dia 24 de outubro,  representou o Grupo de Trabalho 55 
em Vigilância sanitária do CFF, na Audiência Pública na Comissão de 56 
Seguridade  Social e família da Câmara Federal,  a qual abordou sobre o aumento dos 57 
casos de sarampo no país e a queda nas taxas de vacinação. Hortência deixou claro na 58 
referida audiência pública, que a partir da lei 13021 de 2014, as farmácias passaram a 59 
ser estabelecimentos de saúde e que os farmacêuticos presentes nestes 60 
estabelecimentos podem fazer parte da solução para se aumentar a cobertura vacinal 61 
em todo o país e que os conselhos federal e regionais de farmácia podem ser parceiros 62 
dos órgãos governamentais na veiculação de informações que visem a consientização 63 
da população a respeito da importância da imunização, para evitar doenças  preveníveis 64 
por vacinas como é o caso do sarampo. Hortência Tierling informou sobre trabalho 65 
político realizado na Alesc para  as alterações legislativas para ampliar o escopo de 66 
bens e serviços que podem ser oferecidos em farmácias, sempre mantendo o foco na 67 
farmácia como estabelecimento de saúde. E que a alteração do código sanitário na 68 
Alesc está sendo acompanhado por uma equipe por uma equipe de assessores e 69 
diretoria, sendo importante  também a avaliação por parte dos conselheiros ,d as 70 
proposições existentes  na  alesc que interferem na profissão farmacêutica. Discorreu 71 
sobre o PL 253/2018 que trata da reformulação do código sanitário de sc, vigente desde 72 
1983.Em visita ao gabinete do Deputado fabiano da Luz, que está analisando as mais 73 
de 70 emendas, foi relatado que em diversas discussões, dentre elas com a casa civil, 74 
de que o governo tem pressa na aprovação do projeto e que após o relatório ser 75 
finalizado pela comissão de constituição e justiça, será analisado pela comissão de 76 
saúde e segue os trâmites legais da ALESC. Hortência relatou ao parlamentar que  Uma 77 
das preocupações são os elevados valores das multas, que prevê a nova redação e que 78 
sugeriu ao deputado e seus assessores, que fosse levado em consideração o porte da 79 
empresa e condições financeiras do infrator, condição esta não estabelecida no texto 80 
proposto no ano passado por parte do governo. Ainda discorreu sobre a emenda ao   PL 81 
0146/2019 do Deputado Bruno Souza, que dentre outras proposições cria a assistência 82 
farmacêutica remota, um descaso com a profissão Farmacêutica  e contrariando as leis 83 
federais 5991/73, 13021/2914 e Dec 85878/1981. discorreu  por fim sobre o PL 84 
03065/2019 de proposição do Dep Júlio Garcia, que propõe dentre outros , a 85 
comercialização de produtos veterinários, tais como vacinas, defensivos agrícolas , 86 
rações , ossos sintéticos , comedouros e acessórios para animais de estimação nos 87 
estabeleciemntos farmacêuticos. Informes dos Conselheiros:  conselheiro Marcelo 88 
Conti solicitou ao Conselheiro Federal Paulo Boff pedido para aumentar parcelas de 89 
anuidade para 8 vezes. Sugeriu que todas comissões façam relatórios do que é feito. 90 
Pediu informações sobre estabelecimento de Fundo de Assistência do Profissional 91 
Farmacêutica. E solicitou debate em próxima plenária sobre perfil farmacêutico no 92 
Siscom. A conselheira Sara Rauen solicitou tramitação de deliberação sobre dupla RT. 93 
A presidente Karen Denez informou que Dupla RT foi colocada em consulta pública e 94 
foi tema de diversas Rodas de Conversa pelo estado, mas com pouca participação e 95 
interesse da categoria. Luciano Soares ponderou que não feito estudo e debate sobre 96 
a precarização das condições de trabalho dos profissionais farmacêuticos com potencial 97 
advento de Dupla RT. E que o tema também não foi debatido com a sociedade. A 98 
presidente do CRF-SC Karen Denez encaminhou esta pauta de discussão para próxima 99 
Plenária.    Apreciação e votação de processos éticos: Relatos foram aprovados 100 
conforme Deliberação nº.1.395/19. Várias: A plenária foi questionada pela 101 
farmacêutica Fabiane Bittencourt sobre uma proposta de apostilamento de um curso de 102 
pós-graduação 100% EaD no setor de farmácia estética. O procurador Sérgio Gomes 103 
Simões informou que, de acordo com o CFF, não é competência dos Conselhos 104 
Regionais de Farmácia reconhecer cursos de farmácia, sejam EaD ou presenciais.   105 
Conselheiro Luciano Soares explicou que MEC credencia cursos de pós-graduação mas 106 
não fiscaliza. O conselhereiro Claudio Laurentino Guimarães solicitou encaminhamento 107 
de pauta espefícica de debate para que subsidie o CRF-SC na tomada de decisões a 108 



 

 

respeito. Nada mais havendo a ser tratado, deu a Srª. Presidente por encerrada a 109 
reunião plenária, e, para constar, eu, Farmacêutico Otto Luiz Quintino Junior lavrei a 110 
presente ata que segue assinada por mim, pela Srª. Presidente, Farmacêutica Karen 111 
Berenice Denez e pelos Conselheiros presentes na sessão de sua aprovação.  112 

Ressaltou que a diretoria está atenta e acompanhando e fazendo as ações necessa´rias para 113 

que estes projetos não prosperem  nos artigos danosos a profissão farmacêutica e a saúde 114 

pública. 115 

Florianópolis, aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove. 116 
 117 
 118 
 119 

Karen Berenice Denez Otto Luiz Quintino Junior  
-Presidente- -Secretário-Geral-  
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