
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ata da 6ª Reunião de Diretoria Extraordinária de 
 07.04.2021   
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Às dezesseis horas e cinquenta minutos do dia sete de abril de dois mil e vinte e um foi realizada  1 
a sexta Reunião de Diretoria Extraordinária deste ano. Diretores participantes: Marcos Machado 2 
Ferreira, Marcelo Polacow Bisson,  Luciana Canetto e Danyelle Marini. Funcionários presentes: 3 
Simone Lisot. DIRETORIA: Medicamentos Tarja Azul. Após ampla discussão. DECIDE: 4 
a) Criar grupo de trabalho composto por Conselheiros para que elaborem propostas.  Nomeação 5 
dos membros e do Coordenador. Sugestões  do Dr. Dirceu Raposo: Dr. Rodinei Veloso e Dr 6 
Israel Murakami.   DECIDE: a) Nomear para compor a Comissão Dr. Rodinei Veloso, Dr. Israel 7 
Murakami, Dr. Marco Poe, Dra. Damaris Marcelino Vieira, , Dr. Marcelo Barrionovo e os  Diretores 8 
Dra. Danyelle Marini (Coordenadora) e Dr. Marcos Machado Ferreira. SUPERINTENDÊNCIA 9 
GERAL - Ramos não privativos – Proposta de alteração de procedimentos. DECIDE: a) 10 
Aprovar a alteração dos procedimentos. GERÊNCIA GERAL - Solicitação de apoio institucional 11 
para 1º Congresso Nacional de Profissionais da Indústria Farmacêutico que está sendo 12 
promovido pela Co3 Farma, um evento gratuito, online e ao vivo que ocorrerá no período de 08 a 13 
11 de junho de 2021, no período noturno. Este evento tem o objetivo de conectar, cocriar e 14 
compartilhar conhecimento e resultados entre os Profissionais da Indústria Farmacêutica e áreas 15 
relacionadas. O apoio será por meio de divulgação e em contrapartida, será divulgado o logotipo 16 
do CRF-SP na página oficial do evento e em postagens compartilhadas nas redes sociais.  DECIDE: 17 
a) Solicitar a programação e os palestrantes que participarão do evento. APROVAÇÕES “AD 18 
REFERENDUM”: Solicitação de apoio institucional para 1º Congresso Nacional de 19 
Profissionais da Indústria Farmacêutico que está sendo promovido pela Co3 Farma, um 20 
evento gratuito, online e ao vivo que ocorrerá no período de 08 a 11 de junho de 2021, no período 21 
noturno. Este evento tem o objetivo de conectar, cocriar e compartilhar conhecimento e resultados 22 
entre os Profissionais da Indústria Farmacêutica e áreas relacionadas.  O apoio será por meio de 23 
divulgação e em contrapartida, será divulgado o logotipo do CRF-SP na página oficial do evento e 24 
em postagens compartilhadas nas redes sociais.  Aprovado “ad referendum” pelo Dr. Marcos 25 
Machado Ferreira a divulgação no Canal Farmacêutico. DECIDE: a) Homologar a decisão do 26 
Presidente. UNIFAR – União Farmacêutica de São Paulo realizará nos dias 15 e 16 de abril o 27 
minicurso " Impactos e novas diretrizes para o PDE após NT 276/2020". Solicitam 28 
apoio institucional, com a divulgação do evento. Com o apoio, concederão 10% (dez por cento) de 29 
desconto aos seus associados e 1 (uma) vaga gratuita. Aprovado “ad referendum” pelo Dr. 30 
Marcos Machado Ferreira a divulgação no Canal Farmacêutico. DECIDE: a) Homologar a 31 
decisão do Presidente; UNIFAR – União Farmacêutica de São Paulo realizará no dia 24 de abril 32 
o curso  " Amostragem e Capabilidade de Processos". Solicitam apoio institucional, com 33 
a divulgação do evento. Com o apoio, concederão 10% (dez por cento) de desconto aos seus 34 
associados e 1 (uma) vaga gratuita. Aprovado “ad referendum” pelo Dr. Marcos Machado 35 
Ferreira a divulgação no Canal Farmacêutico. DECIDE: a) Homologar a decisão do 36 
Presidente. Conselho Federal de Farmácia – Encaminha convocação para a Dra. Simone Lisot, 37 
Superintendência Geral para que se desloque a Belém/PA, dias 22 e 23/04/2021, com o intuito de 38 
dar continuidade as capacitações dos farmacêuticos fiscais do CRF-PA. Aprovado “ad 39 
referendum” pelo Dr. Marcos Machado Ferreira. DECIDE: a) Homologar a decisão do 40 
Presidente. PONTOS EXTRAS: Vacinas. DECIDE: a) Criar critérios para administração de vacinas 41 
pelo profissional farmacêutico durante a pandemia em razão da Covid-19, quando capacitado. 42 
Nada mais havendo a tratar, o Dr. Marcos Machado Ferreira declarou encerrada a reunião às 43 
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dezoito horas e trinta minutos da qual lavrou a presente Ata, auxiliado pela Secretária Paola 44 
Almeida Frederico. São Paulo, sete de abril de dois mil e vinte e um. 45 
Presidente: _____________________________________________________________________ 46 
Vice-Presidente: _________________________________________________________________ 47 
Secretária Geral: _________________________________________________________________ 48 
Diretora Tesoureira: ______________________________________________________________ 49 


