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 ATA DA 690ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL 1 
DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 2 
18/10/2019. 3 
Às oito horas e trinta minutos do dia dezoito de outubro de dois mil e dezenove, teve 4 
início na Sede do CRF/SC, localizado na Rua Crispim Mira, 421 – Centro - Florianópolis-5 
SC, a sexcentésima nonagésima reunião ordinária do plenário. DIRETORES: 6 
PRESIDENTE: Karen Berenice Denez. VICE-PREDIDENTE: Hortência Salett Muller 7 
Tierling. SECRETÁRIO-GERAL: Otto Luiz Quintino Junior. TESOUREIRO: Marco 8 
Aurélio Thiesen Koerich. CONSELHEIROS EFETIVOS – Farmacêuticos: Ana Flavia 9 
Broering Eller, Carlos Nyander Theiss, Claudio Laurentino Guimarães, Luciano Soares, 10 
Marcelo Conti e Sara Rosangela Martins Rauen. CONSELHEIROS SUPLENTES – 11 
Farmacêuticos: Tomás Julio Correa Neto. OUTRAS PRESENÇAS: Xênio Marques 12 
Kremer, Ronald Ferreira dos Santos, Mauro Maccarini, Valneri de Oliveira, Elaine 13 
Cristina Huber, Carlos Alberto Pereira, Eleiza Camargo Coelho, Iuri Ricci, Filipe do 14 
Nascimento Padilha e Isolete Rios Fuck. Parte I – A Presidente do CRF/SC, Farm. 15 
Karen Berenice Denez deu início à reunião plenária, agradecendo a presença de todos. 16 
Justificou as ausências das Conselheiras Efetivas Indianara Becker e Noemia Liege 17 
Maria da Cunha Bernardo, bem como dos Conselheiros Suplentes Rodrigo Michels 18 
Rocha e Robison Menin. Solicitou a inclusão na pauta do item relativo ao leilão dos 19 
veículos. Apreciação e votação da ata da Reunião Ordinária de nº 688 e 689, 20 
realizadas nos dias 16/08/19 e 13/09/19, respectivamente: A Presidente Karen Denez 21 
colocou em votação as atas. Após algumas considerações relativas à ata de 16/08/2019, 22 
a Presidente retirou de pauta para apreciação na próxima reunião. Quanto à ata de 23 
13/09/2019, foi aprovada pela maioria, com abstenção da Vice-Presidente Hortência 24 
Tierling e dos Conselheiros Ana Flávia, Marcelo Conti e Sara Rauen. Apreciação e 25 
votação de processos diversos: Relatos aprovados conforme Deliberação 26 
nº.1.387/19. Apreciação e votação de processos de infração: Relatos foram 27 
aprovados conforme Deliberação nº.1.384/19. Aprovação dos Valores dos Serviços 28 
para o Exercício 2020: O Tesoureiro Marco Koerich fez a leitura dos valores dos 29 
serviços a serem cobrados pelo CRF/SC para o ano 2020. A Presidente Karen Denez 30 
colocou em votação, tendo sido aprovados por unanimidade, com a expedição da 31 
Deliberação nº 1388/19. A Conselheira Sara Rauen solicitou que a conselheira federal 32 
eleita leve ao CFF o pedido para revisão dos valores para menores das anuidades ou 33 
no mínimo que se pleiteie o aumento do número de parcelas a fim de facilitar o 34 
pagamento. Aprovação do orçamento do CRF/SC de 2020: O Tesoureiro Marco 35 
Koerich fez a leitura do seguinte parecer: “Os membros da Comissão de Tomada de 36 
Contas do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina examinaram o 37 
processo supracitado, encontraram tudo de acordo com as disposições legais e 38 
regimentais em vigor e, por isso, foram de parecer favorável à aprovação do referido 39 
processo.” A Presidente Karen Denez colocou em votação o parecer da Comissão de 40 
Tomada de Contas que foi aprovado por unanimidade. Apreciação e votação de 41 
processos éticos: Relatos foram aprovados conforme Deliberação nº.1.392/19. 42 
Apreciação de Leilão de Veículo do CRF/SC: A Presidente Karen Denez informou a 43 
necessidade de leiloar o veículo Ford Fiesta Hatch 1.6, ano 2013, que está lotado na 44 
Seccional de Caçador. Colocou em votação que foi aprovado por unanimidade.  45 
Informes da Diretoria: A Presidente Karen Denez informou que houve um evento sobre 46 
Farmácia Hospitalar, tendo sido reunido cerca de quarenta profissionais, em Chapecó. 47 
Disse que chamou a atenção a inovação tecnológica no setor. Informou ainda os 48 
Projetos de Lei de interesse da classe farmacêutica e que estão tramitando no 49 
Congresso Nacional: PL 5514/14, sobre os cursos EAD na área da saúde; PL 108/19, 50 
que prevê a extinção dos Conselhos de Classe como autarquia; PL 4135/12, sobre a 51 
defesa da assistência farmacêutica; PL 1774, sobre a comercialização de 52 
medicamentos em supermercados. Informou também que, na esfera estadual, está 53 
tramitando o Código Sanitário Estadual, a reformulação da Lei Estadual nº 16743 e o 54 
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Projeto de Lei sobre o Farmacêutico Remoto. A Vice-Presidente Hortência Tierling 55 
justificou a sua ausência na plenária anterior, devido a um problema grave de saúde de 56 
seu pai. Agradeceu e parabenizou a Comissão de Farmácia de Farmácia Hospitalar 57 
sobre o evento ocorrido em Chapecó. O Tesoureiro Marco Koerich parabenizou todos 58 
os farmacêuticos que participaram do pleito eleitoral, tanto os candidatos quanto os 59 
votantes. O Secretário-Geral Otto Quintino também parabenizou a todos que fizeram 60 
parte das eleições, em especial o Presidente eleito, Farm. Marco Koerich. Comentou 61 
sobre a Portaria 240 da Polícia Federal, que impõe uma taxa abusiva às farmácias 62 
magistrais. Solicitou que o CRF/SC lute para revogação desta Portaria. A Presidente 63 
Karen Denez encaminhou que a Assessoria elaborasse uma nota de repúdio contra a 64 
Portaria da Polícia Federal. A Conselheira Ana Flavia comentou que o valor da taxa 65 
inviabiliza a comercialização de alguns medicamentos. O Tesoureiro Marco Koerich 66 
defendeu que houvesse a tentativa de abertura de um diálogo com a Polícia Federal. A 67 
Vice-Presidente Hortência Tierling pediu que a Diretoria solicitasse ao Conselheiro 68 
Federal Paulo Boff que levasse o pedido de Santa Catarina ao CFF, para que possa ser 69 
feito diálogo com a Polícia Federal, no sentido da resolução do alto valor da taxa que 70 
está sendo cobrada das farmácias, considerando todos os controles que já são 71 
realizados por estes estabelecimentos. Informes dos Conselheiros: O Conselheiro 72 
Claudio Guimarães agradeceu a todos que participaram do pleito eleitoral, 73 
especialmente os farmacêuticos do Vale do Itajaí. O Conselheiro Luciano Soares 74 
informou que haverá um curso para discutir as novas Diretrizes Curriculares Nacionais 75 
e sua implantação, sendo que esse curso é promovido pelo CRF/SC, por meio da 76 
comissão de educação, em conjunto com a UFSC. O Conselheiro Carlos Nyander 77 
informou que está como Delegado da SBAC e que compõe o Grupo Técnico para tratar 78 
da revisão da RDC 50 da Anvisa. Solicitou a contribuição de todos com sugestões. A 79 
Conselheira Ana Flavia falou que o pleito eleitoral foi muito democrático e transcorreu 80 
com muito respeito. Cumprimentou a Chapa 2 que se sagrou eleita para o biênio 81 
2020/2021. A Conselheira Sara Rauen informou que acontecerá a Conferência 82 
Catarinense de Atualização Farmacêutica e Gestão Empresarial, no próximo fim de 83 
semana. Convidou a todos, tendo em vista que será um momento relevante para 84 
formação dos farmacêuticos. Reiterou a solicitação de que seja aberto um espaço nas 85 
reuniões plenárias para que os conselheiros tragam assuntos para debate. Falou da 86 
importância disso, pois os assuntos tratados são de interesse de toda classe. Solicitou 87 
que o Plano de Fiscalização seja disponibilizado a todos os conselheiros em tempo hábil 88 
para análise e adequações. Parabenizou a Chapa 2 pela vitória nas eleições, que 89 
ocorreu de forma respeitosa. Propôs que fosse discutida a expedição de autos de 90 
inspeção de ausência, apesar de o farmacêutico ausente ter comunicado o seu 91 
impedimento antecipadamente. Em atenção às justificativas prévias, solicitou que haja 92 
acatamento das mesmas sem geração de auto de infração, já que a legislação fala que 93 
o acatamento poderá ser respeitado ou não pelo conselheiro relator e, posteriormente, 94 
pelo plenário. O Conselheiro Marcelo Conti apresentou um dado de que é de noventa 95 
por cento a possibilidade de um estabelecimento ser fiscalizado, mesmo após o 96 
comunicado de ausência por parte do farmacêutico. Trouxe documentado dois 97 
comunicados de ausência com visita dos fiscais, num prazo de dez dias entre uma 98 
fiscalização e outra. Mostrou-se preocupado com a atuação dos fiscais, pois os mesmos 99 
estão saindo a campo sem as informações necessárias sobre as empresas que serão 100 
fiscalizadas. Citou como exemplo a sua própria empresa que foi fiscalizada e o fiscal 101 
não sabia que existia um Certificado de Regularidade, no qual a farmacêutica estava 102 
devidamente homologada pelo CRF/SC. Disse que o fiscal, simplesmente, preencheu o 103 
termo de inspeção com ausência para o Farm. Marcelo Conti indevidamente, não 104 
respeitando a autoridade técnica da farmacêutica homologada e que estava presente 105 
no horário correto que constava no Certificado de Regularidade. Disse estar preocupado 106 
com a falta de atualização dos cadastros, o que pode acarretar sérios problemas aos 107 
colegas farmacêuticos. Recomendou uma reciclagem para os fiscais. Mostrou-se 108 
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inconformado com as visitas semanais dos fiscais que está recebendo no seu 109 
estabelecimento, mesmo tendo a sua empresa apresentado cem por cento de presença 110 
nos últimos anos. A Conselheira Sara Rauen externou a sua indignação com relação 111 
aos erros ocorridos na fiscalização do CRF/SC. O Tesoureiro Marco Koerich reconhece 112 
que a Diretoria teve acertos e erros durante o mandato atual e que está tomando as 113 
providências para regularizar os equívocos ocorridos em vários estabelecimentos 114 
fiscalizados. Pediu que no próximo mandato o diálogo respeitoso se mantenha aberto, 115 
pois todos estão trabalhando em prol da categoria. A Vice-Presidente Hortência Tierling 116 
deixou claro que a Diretoria não tem interferência nas visitas dos fiscais e que existe um 117 
plano de fiscalização aprovado em plenária, que é cumprido pelos fiscais. Comentou 118 
que o sistema será modernizado e que, atualmente, existe uma defasagem de tempo 119 
para atualizar as informações dos tablets dos fiscais, o que impossibilita que saibam em 120 
tempo real os protocolos de comunicado de ausência realizados pelos colegas para o 121 
CRF/SC. Agradeceu a confiança e o apoio dos colegas de todo e estado e que, como 122 
Conselheira Federal,  irá ter a mesma dedicação e amor ao trabalho, que dispensou no 123 
período em que esteve na direção do CRF/SC. Salientou que irá procurar, junto com o 124 
Conselheiro Federal Suplente eleito, Otto Quintino, estar presente em todas as plenárias 125 
do CRF/SC, para levar as demandas e os anseios dos colegas de Santa Catarina ao 126 
CFF. Várias: Nada mais havendo a ser tratado, deu a Srª. Presidente por encerrada a 127 
reunião plenária, e, para constar, eu, Farmacêutico Otto Luiz Quintino Junior lavrei a 128 
presente ata que segue assinada por mim, pela Srª. Presidente, Farmacêutica Karen 129 
Berenice Denez e pelos Conselheiros presentes na sessão de sua aprovação.  130 

Florianópolis, aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezenove. 131 
 132 
 133 
 134 

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