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ATA DA 693ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL 1 
DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO 2 
DIA 27 DE JANEIRO DE 2020 3 
Às treze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de janeiro de dois mil e 4 
vinte, teve início na Sede do Conselho Regional de Santa Catarina (CRF/SC), 5 
localizado na Rua Crispim Mira, 421 – Centro - Florianópolis-SC, a sexcentésima 6 
nonagésima terceira reunião ordinária do plenário. DIRETORES: PRESIDENTE - 7 
Marco Aurélio Thiesen Koerich. VICE-PRESIDENTE – Vânia Floriani Noldin. 8 
SECRETÁRIO-GERAL – Claudio Laurentino Guimarães. TESOUREIRO - Carlos 9 
Nyander Theiss. CONSELHEIROS EFETIVOS:  Ana Flávia Broering Eller, Luciano 10 
Soares, Marcelo Conti, Mirela da Rosa Homem Pizarro, Noemia Liege Maria da Cunha 11 
Bernardo, Sara Rosângela Martins Rauen, Saraí Hess e Tomás Júlio Correa Neto. 12 
OUTRAS PRESENÇAS: Otto Luiz Quintino Júnior (Conselheiro Federal Suplente do 13 
CRF/SC), Xênio Marques Kremer, Sérgio Gomes Simões Júnior, Elaine Cristina Huber, 14 
Glauco Furghestti Farias, Paola di Bernardi Mafra. Parte I – O Presidente do CRF/SC, 15 
Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich deu início à reunião plenária dando boas-vindas 16 
a todos, em especial aos novos conselheiros. Os demais integrantes da diretoria 17 
também deram boas-vindas aos novos conselheiros e agradeceram a presença de 18 
todos. O Conselheiro Federal Suplente Otto Luiz deu boas vindas a todos e informou 19 
que participará da primeira reunião plenária de 2020 do Conselho Federal de Farmácia 20 
(CFF) e que pretende aprimorar a relação entre CRF e CFF levando a Brasília os 21 
anseios dos farmacêuticos catarinenses. Todos os demais conselheiros deram boas-22 
vindas aos novos conselheiros e desejaram um ótimo mandato para a atual diretoria. 23 
Os novos conselheiros agradeceram a receptividade de todos. Apreciação e votação 24 
de processos éticos: Relatos foram aprovados conforme Deliberação nº 1412/20. 25 
Informes dos Conselheiros: A conselheira Ana Flavia informou que tem uma dúvida 26 
em relação ao PL 5443/19 que, dentre outras, cria uma nova categoria de 27 
medicamentos, a tarja azul, que abrangerá os prescritos por farmacêuticos. A 28 
conselheira perguntou qual a posição do CRF sobre este Projeto de Lei e sugeriu um 29 
debate sobre o mesmo pois é algo positivo para os farmacêuticos. O Conselheiro 30 
Marcelo Conti fortaleceu o pedido da Conselheira Ana citando a importância da 31 
abertura de um espaço para um debate sobre este Projeto de Lei. Comentou também 32 
sobre o item 9 da pauta desta plenária que é apreciação e aprovação de Deliberação 33 
de alteração do plano de cargos e salários (unificação dos departamentos DFI e 34 
DEOF). O conselheiro informou que não recebeu nenhum material sobre esta 35 
deliberação para que pudesse ler antecipadamente e ter base para discutir em 36 
plenário. No mesmo momento o presidente do CRF/SC explicou para os conselheiros 37 
sobre essa Deliberação. O conselheiro Luciano Soares comentou que chegou uma 38 
informação para ele sobre uma empresa em Florianópolis (Dr. Pocket) que oferece 39 
tratamento para a saúde sexual, e que foi feito uma simulação de consulta através de 40 
telefonema para a empresa e o resultado foi prescrição de medicação por telefone. A 41 
prescrição não respeitou algumas observações que tinham sido repassadas do 42 
“paciente”. O conselheiro sugeriu uma fiscalização do CRF/SC para observação de 43 
responsabilidade técnica farmacêutica e se necessário formular uma denúncia para a 44 
Vigilância Sanitária de Santa Catarina (VISA/SC). A conselheira Mirela da Rosa não 45 
tinha informes. A Conselheira Noemia Liege informou que no final de 2019 participou 46 
de um congresso de diabetes e que tinha uma parte deste congresso voltado só para 47 
profissionais farmacêuticos. A conselheira solicitou que fosse colocada como pauta 48 
para as próximas plenárias: a adesão ao tratamento de diabetes como um todo e 49 
também a Inércia Terapêutica. Liege também comentou que participou da avaliação do 50 
prêmio Jaime Torres do CFF e que chamou a atenção dela o número de trabalhos 51 
inscritos, a baixa adesão de farmacêuticos catarinenses e a seriedade dos processos 52 
do prêmio Jaime Torres. Pede que o CRF de alguma maneira apoie os farmacêuticos 53 
para participarem destes tipos de trabalhos. A conselheira Sara Rauen reiterou o que 54 
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já tinha comentado em plenárias passadas sobra a importância de se acompanhar 55 
sobre o Projeto de Lei que está na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC) 56 
que contempla farmacêutico a distância e outros itens que não interessam ao 57 
profissional farmacêutico. Sara Rauen reiterou que não constou em ata da plenária 58 
anterior e que vem solicitando desde outubro de 2019 da importância de que o 59 
plenário discuta e altere o plano de fiscalização dando ênfase a mudança do perfil do 60 
profissional farmacêutico o que resultará numa fiscalização mais igualitária a todas as 61 
farmácias. Solicitou que os atuais conselheiros federais do CRF/SC lutem no CFF pela 62 
mudança do atual plano de fiscalização que é um avilte ao profissional farmacêutico. A 63 
conselheira Saraí Hess informou que recebeu a alguns dias atrás o plano anual de 64 
fiscalização e que foi a primeira vez que ficou sabendo como a fiscalização acontece. 65 
Solicitou uma melhor publicidade no site do CRF/SC do plano de fiscalização e 66 
reiterou a importância de um debate para melhorias do atual plano de fiscalização. O 67 
conselheiro Tomás Júlio informou que a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar 68 
(SBRAFH) começa com uma nova gestão a partir de abril  e que fará parte da nova 69 
gestão na seccional de SC como diretor executivo e que a nova gestão da SBRAFH 70 
pretende fazer uma aproximação com o CRF/SC e que se coloca a disposição do 71 
CRF/SC para o que for necessário. Informes da Diretoria: O diretor tesoureiro Carlos 72 
Nyander informou que não houve aumento das anuidades e que a diretoria do 73 
CRF/SC está trabalhando na readequação ao novo orçamento. Informou que a quebra 74 
da receita com o não aumento das anuidades foi em torno de R$ 180.000,00. A vice-75 
presidente, Vânia Floriani Noldin, informou que representou o CRF/SC na colação de 76 
grau do curso de farmácia da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) no dia 77 
25/01/20. O secretário geral, Claudio Laurentino Guimarães, não deu informes. O 78 
conselheiro federal suplente, Otto Luiz Quintino Júnior, informou que fará parte de uma 79 
comissão no CFF que discutirá o PL 5443/19. Informou também que conversará com a 80 
conselheira federal titular sobre mudanças no plano anual de fiscalização para ser 81 
debatido este assunto em plenária do CFF. O presidente do CRF/SC, Marco Aurélio 82 
Thiesen Koerich, reafirmou a fala do tesoureiro sobre a adequação orçamentaria do 83 
CRF/SC e que a diretoria está trabalhando diariamente nesta questão. Informou que o 84 
plano de fiscalização foi enviado aos conselheiros por e-mail, solicitou que todos os 85 
conselheiros leiam o plano e tragam sugestões de mudanças e que estas sugestões 86 
serão enviadas ao CFF. Lembrou que o plano de fiscalização é da alçada do CFF e 87 
corre o risco de as mudanças solicitadas não serem aceitas pelo órgão. O presidente 88 
concordou que deve haver mudanças no plano, principalmente na questão do perfil 89 
profissional. Solicitou que os conselheiros federais debatam no CFF sobre a 90 
possibilidade de os Conselhos Regionais poderem fazer alterações no plano de 91 
fiscalização. A conselheira Sara Rauen interveio na fala do presidente lembrando-o 92 
que foi deliberado na plenária anterior que o plano de fiscalização seria ponto de pauta 93 
e discutido na presente plenária. Disse ainda que o debate sobre o plano de 94 
fiscalização está sendo postergado e que tem receio de que aconteça o mesmo que 95 
aconteceu no ano passado que nada foi alterado por decurso de prazo. O presidente 96 
do CRF/SC reiterou que o plano será debatido na próxima plenária e que os 97 
conselheiros já virão com suas propostas prontas para alteração do plano de 98 
fiscalização. Marcelo Conti reiterou a fala da conselheira Saraí da importância de os 99 
farmacêuticos serem informados que o CRF/SC está tentando fazer algo para mudar o 100 
plano de fiscalização junto ao CFF. Marco Koerich reiterou da importância de os 101 
conselheiros lerem o plano de fiscalização e trazerem as mudanças sugeridas para a 102 
próxima plenária. Informou que o CRF/SC tem até o dia 31/03/20 para remeter o plano 103 
de fiscalização para o CFF. Sara Rauen solicitou que no final da sessão o plenário 104 
tenha um tempo para discussão do plano de fiscalização. Lembrou que em plenárias 105 
passadas tinha sido acordado que em toda plenária haveria um tempo para os 106 
conselheiros discutirem algum assunto atual pertinente a categoria. O presidente do 107 
CRF/SC sugeriu uma votação para que os conselheiros decidissem se haveria debate 108 
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no final da plenária do plano de fiscalização. O secretário geral, Claudio Laurentino, 109 
propôs que o plano de fiscalização deveria ser discutido na próxima plenária já com as 110 
sugestões dos conselheiros e lembrou que deve ser incluído nesta plenária a 111 
discussão sobre o processo de infração I-14256/19 do Fundo Rotativo da Penitenciária 112 
de Florianópolis. Ficou decidido pelo plenário que o plano de fiscalização será 113 
discutido na próxima reunião plenária. Apreciação e votação da ata da Reunião 114 
Ordinária de nº 691 realizada no dia 08/11/19: O presidente Marco Koerich colocou 115 
em votação a ata apreciada que foi aprovada com abstenção das conselheiras Ana 116 
Flavia e Noêmia Liege, que não participaram da plenária do dia 08/11/19. Apreciação 117 
e votação de processos diversos: Relatos aprovados conforme Deliberação 118 
nº.1413/20. Apreciação e votação de processos de infração: Relatos foram 119 
aprovados conforme Deliberação nº.1.405/20. Dando sequência a reunião foi 120 
debatido o sétimo item da pauta que foi a apreciação e votação de Deliberação de 121 
criação de câmara técnica de julgamento de processos administrativos fiscais: 122 
Aprovada a Deliberação com a câmara técnica sendo composta pelos(as) 123 
conselheiros(as) Claudio Laurentino Guimarães, Carlos Nyander Theiss, Vânia Floriani 124 
Noldin, Mirela da Rosa Homem Pizarro, Saraí Hess e Tomás Júlio Correa Neto. Houve 125 
um voto contra da Conselheira Sara Rauen que solicitou que constasse em ata que 126 
em anos anteriores o ocupante do cargo de vice-presidente não participava desta 127 
câmara técnica por ser responsável pelo departamento de fiscalização. Eleição da 128 
Comissão de Tomada de Contas: Por votação foram eleitas(o) as(o) conselheiras(o) 129 
Mirela da Rosa Homem Pizarro, Saraí Hess e Tomás Júlio Correa Neto. Na suplência 130 
ficou o conselheiro Marcelo Conti. Apreciação e aprovação de Deliberação de 131 
alteração do plano de cargos e salários (unificação dos departamentos DFI e 132 
DEOF): A conselheira Noemia Liege perguntou o porque desta mudança e o 133 
presidente explicou que se trata de uma reorganização dos departamentos para 134 
otimização de mão de obra e otimização de fluxo de trabalho. A conselheira Sara 135 
Rauen argumentou que este tipo de deliberação tem que ser enviada aos conselheiros 136 
com antecedência para estudo. O conselheiro Luciano Soares perguntou se foi feito 137 
algum estudo para criar esta deliberação e se a aprovação da mesma terá algum 138 
impacto na questão dos processos de fiscalização e processos éticos. O presidente 139 
respondeu que, o que está havendo uma mudança no organograma do CRF e que 140 
está realocando um outro funcionário para reforçar o novo departamento. O secretário 141 
geral do CRF/SC leu a deliberação para todos em voz alta. Noemia Liege também 142 
solicitou que quando houver uma deliberação deste tipo, que acarretará mudança na 143 
estrutura organizacional do CRF/SC seja enviada com antecedência aos conselheiros. 144 
A deliberação foi aprovada por unanimidade. Apreciação e votação de Deliberação 145 
que dispõe sobre designação de Conselheiro Relator para realizar parecer de 146 
processos éticos profissionais: O chefe do departamento de ética e orientação 147 
farmacêutica(DEOF), Xênio Kremer, explicou para todos sobre a deliberação e que 148 
teve como base o trabalho que já é feito em outros Conselhos Regionais, com a 149 
divisão igualitária de relatoria de processos éticos para todos os conselheiros. Xênio 150 
leu para todos a deliberação em voz alta. Foi incluído o artigo IV na deliberação que 151 
diz que cada conselheiro receberá no máximo 2 processos éticos por distribuição. A 152 
deliberação foi aprovada por unanimidade. Aprovação dos nomes de 153 
farmacêuticos(as) que integrarão a Comissão de Ética Profissional do CRF/SC 154 
biênio 2020/2021: Marco Koerich leu a deliberação a todos. Foram nomeados pela 155 
deliberação os(as) seguintes farmacêuticos(as): Corina Charlote Keller, Hélia 156 
Terezinha Alves, Ilton Oscar Willrich, Michele Prado, Paola di Bernardi Mafra e Renata 157 
Schaefer. A conselheira Sara Rauen não concordou com o nome de Paola di Bernardi 158 
Mafra para integrar a comissão de ética, citou os motivos. Marco Koerich solicitou que 159 
constasse em ata que nada foi comprovado judicialmente contra a farmacêutica Paola 160 
e manteve o nome da mesma na comissão. Sara Rauen também solicitou que 161 
registrasse em ata que nem todos os motivos que ela citou contra a farmacêutica 162 
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Paola foram ajuizados.  A deliberação foi aprovada com um voto contra da conselheira 163 
Sara Rauen e uma abstenção do conselheiro Marcelo Conti. Aprovação das datas 164 
das plenárias do CRF/SC no ano de 2020: Foram aprovadas as seguintes datas das 165 
plenárias do CRF/SC para o primeiro semestre: 28/02, 20/03, 24/04, 25/05 e 26/06. 166 
Dando sequência na plenária Xênio fez uma apresentação aos conselheiros sobre os 167 
departamentos do Conselho e suas funções. Sara Rauen comentou que o artigo 36 do 168 
regimento interno do CRF/SC dispõe que o CRF/SC deverá ter três comissões 169 
permanentes e que a terceira comissão não existe que é a Comissão de Assistência 170 
Profissional. Marco informou que a questão será analisada. Informou que a intenção 171 
da diretoria é deixar um tempo livre nas plenárias e trazer palestrantes para informar 172 
sobre assuntos pertinentes a categoria. Marcelo Conti solicitou a volta do debate da 173 
dupla RT, sugeriu também trazer para um debate alguém do CFF que tenha 174 
conhecimento sobre o plano de fiscalização. Nada mais havendo a ser tratado, deu o 175 
Sr. Presidente por encerrada a reunião plenária, e, para constar, eu, Farmacêutico 176 
Claudio Laurentino Guimarães lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pela 177 
Sr. Presidente, Farmacêutico Marco Aurélio Thiesen Koerich e pelos Conselheiros 178 
presentes na sessão de sua aprovação.  179 
Florianópolis, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte. 180 
 181 
 182 
 183 

Marco Aurélio Thiesen Koerich Claudio Laurentino Guimarães  
-Presidente- -Secretário-Geral-  
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