Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética do Conselho
Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - Gestão 2016/2017 – Realizada em 09/12/17 em
São Paulo – Sede do CRF-SP.
Às oito horas e trinta minutos do dia nove de dezembro de dois mil e dezessete, reuniu-se o
Conselho de Presidentes das Comissões de Ética com a presença: Presidente Interina da CE de
Adamantina - Denise Zaneri; Presidente da CE de Araçatuba - Mariane Machado Curbete;
Presidente da CE de Barretos - Fabrícia Helena Santello; Presidente da CE de Bauru - Nilva Maria
Maia de Araújo Petraglia; Presidente da CE de Bragança Paulista - Gisele Chiovatto Russi; Presidente
da CE de Campinas - Patrícia Gomes Júlio Balbo; Presidente da CE de Caraguatatuba - Márcio
Pereira da Silva; Presidente da CE de Fernandópolis - Marcia Regina Salvioni Rosolem; Presidente da
CE de Franca - Renato de Britto Alves; Membro da CE de Guarulhos - Renato Matroni; Presidente da
CE de Marília -Léia Juliana Yamaoto; Presidente da CE de Mogi das Cruzes - Virginia Maria Algarve
de Oliveira; Presidente da CE de Piracicaba - Maria Michico Watanabe; Presidente da CE de
Presidente Prudente - Joseane Lopes Trevisan Rodrigues; Presidente da CE de Registro -Isabel
Cristina Soares; Presidente da CE de Ribeirão Preto - Liliani Helena Carmo C. B. Rayes; Presidente da
CE de Santo André - José Wilson Barreto Pinto; Presidente da CE de São José Rio Preto - Gisele
Baptista Mantovani; Presidente da CE de São José dos Campos -Jacinta de Cassia Rezende Camargo;
Presidente da CE da Sede - Tatiana Ferrara Barros; Presidente da CE de Sorocaba - Thais Martins C.
S. Kadena Silva; Membro da CE da Zona Leste - Flora Antonia Genaro;
1. Justificativas de ausência
Os Presidentes das Comissões de Ética de Araraquara e Santos justificaram as suas ausências por
motivos pessoais e que os membros da Comissão de Ética de Guarulhos, e da Comissão de Ética da
Seccional da Zona Leste, estão substituindo os presidentes. Decisão: Todos cientes. Justificativas
aprovadas.
2. Aprovação da ata da 8ª Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética, realizada
em 07/10/2017 - Decisão: Ata aprovada.
3. Palavra da Diretoria
Dr. Pedro Eduardo Menegasso, Presidente do CRF-SP, informa que durante 12 anos compôs a
Diretoria do CRF-SP, como Diretor-tesoureiro (2006-2011) e como Presidente (2012-2017) e tem
muito orgulho de tudo que construiu no Conselho, em especial do trabalho desenvolvido pelos
Presidentes e membros das Comissões de Ética, que têm como missão ficar frente a frente com
colegas que muitas vezes agem de forma hostil e ainda assim mantêm a compostura. Acrescenta
que a Comissão de Ética, durante o trâmite do processo, também orienta os farmacêuticos, e que é
necessário continuar investindo no trabalho das Comissões para que os colegas possam exercer a
profissão com responsabilidade. Agradece a dedicação e o comprometimento dos Presidentes em
conduzir este trabalho que, além de resguardar a saúde da população, contribui para o
reconhecimento e valorização da nossa profissão. Agradece à Dra. Luciane e demais funcionários do
departamento de Ética, pelo apoio e suporte. Informa que como a Gestão 2016/2017 termina em
31/12/2017, todos os membros serão desligados, porém enfatiza que o trabalho das Comissões de
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Ética continuará sendo valorizado pelo CRF-SP. Neste momento, o Dr. Pedro Eduardo Menegasso,
Presidente do CRF-SP, entrega uma Menção Honrosa a todos os Presidentes e Membros presentes,
assim como uma carta de agradecimento e uma cópia da matéria da próxima Revista do
Farmacêutico com tema Fiscalização e Ética.
4. Ética CRF-SP: Panorama 2016 e 2017
Esclarecido que em razão desse ano não ter sido realizada a Plenária Ética, foi elaborada uma
apresentação com o panorama dos trabalhos da apuração da infração ética realizados em 2016 e
2017 que também será apresentado aos Conselheiros. O material é apresentado e dúvidas são
esclarecidas. Decisão: Todos cientes. Encaminhar cópia para as Comissões de Ética incluindo as
sugestões que possam surgir durante a apresentação aos Conselheiros.
5. Composição atual das Comissões de Ética e Produtividade dos membros
Informado que além da necessidade de o Conselho de Presidentes tomar ciência do desempenho
das Comissões de Ética, com o final da Gestão, deve-se apresentar para a diretoria um relatório de
produtividade em relação aos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões de Ética, dessa maneira
solicita que cada Presidente informe sobre a pretensão de continuar como Presidente, e qual a
posição e participação dos membros da respectiva comissão. Os Presidentes se manifestaram com
relação aos membros de suas comissões. Decisão: Todos cientes e de acordo.
6. Termo de vista e cópia do Processo
Apresentado o novo modelo de Termo de vista e cópia de processo elaborado em conjunto com o
Departamento Jurídico. E informa que este modelo estará disponível na Instrução de Trabalho de
trâmite de processo para os agentes administrativos e na pasta modelos de documentos para
trâmite que estão no diretório da ética de cada seccional. Decisão: Aprovado.
7. Curso EAD sobre Ética
Informado que as propostas do curso EAD sobre Ética foram encaminhadas para o CEP avaliar e que
foi solicitado, conforme demanda da última reunião, que as Comissões Assessoras enviem dúvidas
do exercício ético em suas áreas. Decisão: Todos cientes.
8. Espaço para Comissões de Ética na Revista do Farmacêutico
A próxima Revista do Farmacêutico será um compilado das ações do CRF-SP nos últimos 12 anos e
incluirá o Seminário de Ética e por isso a matéria elaborada pelo membro da Ética sairá na primeira
revista de 2018. Decisão: Todos cientes.
9. PL ALESP Vacina
Disponibilizado matéria sobre o PL 27/17 ALESP que autoriza a aplicação de vacinas em drogarias.
Houve discussão sobre a viabilidade, possíveis problemas, porém todos concordaram que a
aprovação do PL 27/17 foi uma grande conquista para a classe farmacêutica. Decisão: Todos
cientes.
10. XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo
Questionado sobre a experiência dos Presidentes no Congresso. É colocado que sentiu falta de mais
palestras sobre as outras áreas da farmácia, que priorizaram muito a área da estética. É sugerido
que no próximo Congresso os trabalhos científicos sejam avaliados em horários em que não houver
outras atividades para que possam participar das palestras, acrescenta ainda que o aplicativo não
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cumpriu sua função, uma vez que não apresentava as mudanças de horário e de auditórios das
palestras. E que seja feita uma pré-inscrição para prever quantidade de participantes por palestra e
cursos e rever alocações. Que dentro desta pré-inscrição seja limitado o número de participantes
estudantes, pois eles sempre se escrevem em tudo e algumas palestras acabam ficando mais cheias
do que outras.
11. Seminário de Ética: Ética e empregabilidade
Questionado acerca da participação dos Presidentes no Seminário de Ética. É destacado que a
apresentação dos palestrantes no painel foi muito rápida, que o assunto apresentado era muito
interessante e deveria ser mais explanado.
12. Encontro Paulista 19/01/2018
Informado que o Encontro Paulista será no dia 19/01/2018, véspera do jantar do Farmacêutico e
que ainda não há confirmação do tema e do local. Decisão: Todos cientes.
13. Treinamento
13.1. Parecer de viabilidade – Denúncia
13.2. Questionamentos a serem realizados no depoimento pessoal
Informado que há um último grupo a se apresentar para finalizar o treinamento iniciado na reunião
de 19/08/17. O grupo de São José do Rio Preto apresenta o parecer de viabilidade. Foram
apresentados os artigos propostos pelo grupo e analisados por todos, que após discussão houve
sugestão de alteração dos inicialmente propostos.
14. Profissionais de nível técnico na área farmacêutica – proposta de minuta de resolução de
Código de Ética.
Informado que as Comissões de Araçatuba, Barretos, Guarulhos, Piracicaba, Presidente Prudente,
Santos, São José do Rio Preto, Sede e Sorocaba enviaram propostas com alteração e/ou sugestão. A
leitura do documento é iniciada e os presentes após discussão aprovam algumas alterações e/ou
sugestões. É proposto encaminhar o material compilado já com as alterações realizadas e com o
restante a ser discutido para as Comissões de Ética. Decisão: 1). Todos cientes. 2). Encaminhar
material compilado para as comissões de Ética proporem as alterações.
Nada mais havendo a ser discutido, às dezessete horas e seis minutos deu-se por encerrada a
reunião, na qual foi lavrada a presente ata, supervisionada pela Gerente da Secretaria Central das
Comissões de Ética, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na reunião de
aprovação.
Adamantina
Araraquara
Araçatuba
Avaré
Barretos
Bauru
Bragança
Campinas
Caraguatatuba
Fernandópolis
Franca
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Guarulhos
Jundiaí
Marília
Mogi das Cruzes
Osasco
Piracicaba
Presidente Prudente
Registro
Ribeirão Preto
Santo André
Santos
São João Boa Vista
São José dos Campos
São José Rio Preto
Sorocaba
Sede
Zona Leste
Zona Sul
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