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ATA DA 689ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 1 
FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 2 
13/09/2019. 3 
Às oito horas e trinta minutos do dia treze de setembro 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 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: Carlos Nyander Theiss, Claudio Laurentino Guimarães e Noemia Liege 9 
Maria da Cunha Bernardo. CONSELHEIROS SUPLENTES – Farmacêuticos: Tomás 10 
Julio Correa Neto e Robison Menin. OUTRAS PRESENÇAS: Xênio Marques Kremer, 11 
Ronald Ferreira dos Santos, Mauro Maccarini, Valneri de Oliveira, Elaine Cristina Huber, 12 
Paulo Antonelli, Antonio Salfer e Alessandro Garbelotto. Parte I – A Presidente do 13 
CRF/SC, Farm. Karen Berenice Denez deu início à reunião plenária, agradecendo a 14 
presença de todos. Justificou as ausências da Vice-Presidente Hortência Salett Muller 15 
Tierling, das Conselheiras Efetivas Indianara Becker, Ana Flavia Broering Eller e Sara 16 
Rosangela Martins Rauen, dos Conselheiros Efetivos Luciano Soares e Marcelo Conti, 17 
bem como do Conselheiro Suplente Rodrigo Michels Rocha. Solicitou a inclusão de 18 
pauta do seguinte item: Apreciação e votação do Leilão da Sala do CRF/SC, localizada 19 
na Rua Nunes Machado nº 94, Florianópolis. Apreciação e votação da ata da Reunião 20 
Ordinária de nº 688 realizada no dia 16/08/19: A Presidente retirou de pauta este item, 21 
a pedido do Conselheiro Marcelo Conti, para melhor apreciação da ata. Retornará à 22 
pauta da próxima reunião plenária. Aprovação do orçamento do CRF/SC de 2020: A 23 
Presidente solicitou a retirada de pauta deste item, em função de alguns 24 
remanejamentos que deverão ser realizados no tocante às taxas cobradas pelo 25 
CRF/SC. Apreciação e votação de processos diversos: Relatos aprovados conforme 26 
Deliberação nº.1.381/19. Apreciação e votação de processos de infração: Relatos 27 
foram aprovados conforme Deliberação nº.1.377/19. Aprovação da prestação de 28 
contas do CRF do 2º trimestre de 2019: O Tesoureiro Marco Koerich fez a leitura do 29 
seguinte parecer: “Os membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho 30 
Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina examinaram o processo 31 
supracitado, encontraram tudo de acordo com as disposições legais e regimentais em 32 
vigor e, por isso, foram de parecer favorável à aprovação do referido processo.” A 33 
Presidente Karen Denez colocou em votação o parecer da Comissão de Tomada de 34 
Contas que foi aprovado por unanimidade. Apreciação e votação do Leilão da Sala 35 
do CRF/SC, localizada na Rua Nunes Machado nº 94, Florianópolis: Após algumas 36 
considerações, este item foi retirado de pauta para uma melhor análise do presente 37 
processo por parte dos membros do plenário. Com isso, retornará para apreciação na 38 
próxima plenária. Informes da Diretoria: A Presidente informou que esteve 39 
representando o CRF/SC em uma reunião na Secretaria de Saúde de Florianópolis com 40 
o intuito de melhorar a assistência farmacêutica nos estabelecimentos de saúde do 41 
município. Ouviu do Secretário que será realizado um concurso público para contratação 42 
de farmacêuticos e, consequentemente, suprir a necessidade. Informou que esteve 43 
representando o CRF/SC, em Brasília, na frente de defesa dos Conselhos Profissionais. 44 
Enfatizou que existem dois movimentos fortes no país: o que defende a extinção dos 45 
Conselhos Profissionais e outro que é contrário a esta prática, haja vista que poderão 46 
ocorrer sérios riscos sanitários à população, caso esta desregulamentação aconteça. 47 
Informou ainda que participou de um debate, na ASCOP, sobre o Ensino a Distância 48 
(EAD) nas graduações. Disse que o Ministério Público do Trabalho tem a intenção de 49 
fiscalizar os estágios oferecidos pelos cursos de graduação EAD. Informes dos 50 
Conselheiros: O Conselheiro Tomás Correa informou que foi realizado, em Blumenau, 51 
o evento da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH), com a palestra 52 
sobre Biosimilares. Informou ainda que, nos dias 27 e 28 de setembro, acontecerá o 4º 53 
Fórum de Farmácia Hospitalar, na cidade de Chapecó. A Conselheira Noemia Liege 54 
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solicitou que o CRF/SC apoie a inclusão da fitoterapia nas Farmácias Vivas, que vem 55 
sendo implantadas nos municípios. Informou que houve um fato em que um 56 
farmacêutico, que atua na área de análises clínicas, teve a iniciativa de telefonar para a 57 
residência de um paciente informando sobre a detecção de uma doença infecto 58 
contagiosa após um exame laboratorial, sendo que esta prática desencadeou um 59 
problema sério. Sugeriu que o CRF/SC oriente os profissionais farmacêuticos sobre 60 
estas questões. O Tesoureiro Marco Koerich defendeu que haja sigilo, com cuidado ao 61 
paciente, porém disse que não é uma prática ilegal o laboratório entrar em contato para 62 
que seja feita uma nova coleta com o objetivo de confirmar o resultado do primeiro 63 
exame. Enfatizou que poderá ser verificada uma possível quebra de sigilo no caso. O 64 
Conselheiro Robison Menin reiterou a demanda proposta na reunião passada, no que 65 
tange a desnecessidade de reconhecimento de firma em cartório nos requerimentos 66 
apresentados ao CRF/SC, em consonância com a Lei Federal nº 13726/18. Acatado 67 
pelo plenário. O Conselheiro Robison Menin entregou em mãos à Presidente do 68 
CRF/SC livro alusivo ao centenário da Cia. Latino Americana. Apreciação e votação 69 
de processos éticos: Relatos foram aprovados conforme Deliberação nº.1.380/19. 70 
Várias: O Assessor Técnico do CRF/SC, Farm. Ronald dos Santos, pediu a palavra 71 
para informar que foi aprovada, no Conselho Estadual de Saúde, a Política Estadual de 72 
Hospitais, que tem por objetivo organizar o funcionamento destes estabelecimentos de 73 
saúde. Informou ainda que esteve, juntamente com a Presidente do CRF/SC, em 74 
Brasília, no lançamento da Frente Parlamentar de Assistência Farmacêutica e no 75 
lançamento da Frente Parlamentar de Defesa dos Conselhos, na condição de Assessor 76 
do CRF/SC e também como representante da Federação Nacional dos Farmacêuticos. 77 
Nada mais havendo a ser tratado, deu a Srª. Presidente por encerrada a reunião 78 
plenária, e, para constar, eu, Farmacêutico Otto Luiz Quintino Junior lavrei a presente 79 
ata que segue assinada por mim, pela Srª. Presidente, Farmacêutica Karen Berenice 80 
Denez e pelos Conselheiros presentes na sessão de sua aprovação.  81 

Florianópolis, aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove. 82 
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Karen Berenice Denez Otto Luiz Quintino Junior  
-Presidente- -Secretário-Geral-  
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