
MANDATO
CONSELHEIRO

FEDERAL



2019 a 2021

Congelamento das anuidades
Para pessoa física e pessoa jurídica

PAUTAS TRABALHADAS

Novas áreas de atuação
12 especialidades, como diálise, UTI, hemoterapia/banco de sangue, ozonioterapia e Cannabis

Coordenação das campanhas de comunicação
Reformulação do setor de imprensa e supervisão das campanhas publicitárias



2019 a 2021

Atualização do Código de Ética
Aumento das oportunidades de defesa do farmacêutico

PAUTAS TRABALHADAS

Presidente da Comissão de Divulgação e Publicidade
Ampliamos o acesso do farmacêutico às informações

Membro da Comissão de Tomada de Contas
Em defesa da transparência do Sistema CFF/CRFs



2019 a 2021

GT sobre Consultório Farmacêutico
Trabalho pela regulamentação e inclusão nos planos de saúde

PAUTAS TRABALHADAS

Criação do edu.farma
Fortalecimento da capacitação individual do farmacêutico. Curso de testes rápidos e vacinação

Repasse para compra dos EPIs
Segurança dos farmacêuticos e fiscais



2019 a 2021

GT de Vacinas - Covid-19
Alerta aos gestores sobre a importância da inclusão do farmacêutico nos grupos prioritários

PAUTAS TRABALHADAS

GT Revisor de Resoluções
Atualizações para beneficiar o dia a dia do farmacêutico

PL do piso salarial nacional
Articulação particular com o deputado André Abdon para criação do projeto de lei



2019 a 2021

Plataforma de validação de receituário eletrônico
Parceria entre CFF, CFM e ITI

PAUTAS TRABALHADAS

Aprovação pelo REFIS de pessoa física e jurídica
Refinanciamento de dívidas nos CRFs

Proposta de resolução para teleconsulta farmacêutica
Em debate com os conselheiros federais



2019 a 2021

Cédula de identidade profissional digital
Tecnologia e facilidade ao dia a dia do farmacêutico

PAUTAS TRABALHADAS

Luta pelo ensino presencial nas graduações em Farmácia
Em defesa da formação com qualidade e preparo



2022 - presente

Registro de consultórios farmacêuticos em estabelecimento de saúde
Conqusita do GT especial, que atuei como coordenador nos últimos anos

Eleito Diretor Secretário-geral do CFF

Organização do II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas
Levar conhecimento aos colegas no nosso Estado, em Foz do Iguaçu

Visitas aos regionais para traçar estratégias de valorização
Troca de experiências em São Paulo, Minas Gerais e Acre



2022 - presente

Farmacêutico no setor pecuário
Articulação com o MAPA para abertura de concurso público para auditor fiscal

Associação Brasileira de Farmacêuticos
Estratégias para reerguer a centenária associação

Turmas do curso de vacinação no Paraná
Módulo presencial em Curitiba, Cascavel, Maringá e Londrina



2022 - presente

Pagamento com cartão de crédito
Apresentação aos regionais de proposta para pagamento das dívidas e dos débitos dos
farmacêuticos através do crédito

Reuniões com magistrados 
Destacar a importância do setor famracêutico

Articulações com deputados e senadores
Em defesa dos projetos de lei que beneficiam a categoria



PROJETOS DE LEI

Atuação do farmacêutico

PL nº 9001/2017

Autoriza a prescrição da ozonioterapia pelo farmacêutico e outros
profissionais da saúde, em todo o território nacional.

Aprovada na Comissão de Constituição, Justiça
e de Cidadania (CCJC). Segue para o Senado.

Senador Valdir Raupp - PMDB/RO



PROJETOS DE LEI

Atuação do farmacêutico

PL nº 4381/2021
 
 
 

Estabelece a obrigatoriedade da inclusão do profissional
farmacêutico na composição das equipes da Estratégia de Saúde
da Família e junto aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família

Em discussão na Comissão de Seguridade Social
e Família da Câmara dos Deputados

Deputada federal Alice Portugal - PcdoB/BA



PROJETOS DE LEI

Ensino presencial nas graduações em saúde

PL 5414/2016 e apensados
 
 
 
 

Proíbe o incentivo do desenvolvimento e veiculação de programas
de ensino a distância em curso da área de saúde

Em discussão na Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara dos Deputados

Deputados federais Rodrigo Pacheco - PMDB/MG e Dr. Jaziel – PR/CE

https://www.camara.leg.br/deputados/178897
https://www.camara.leg.br/deputados/204481


PROJETOS DE LEI

Piso salarial do farmacêutico

PL nº 1559/2021 e apensados

 
 
 
 

Estabelece piso salarial para o farmacêutico

Em discussão na Comissão de Seguridade Social
e Família da Câmara dos Deputados

Deputados federais André Abdon - PP/AP, Alice Portugal - PCdoB/BA,
Cleber Verde - Repub./MA e Renildo Calheiros - PCdoB/PE



PROJETOS DE LEI

Os quatro PLs que tramitam na Câmara propõem GARANTIR O PISO PARA
FARMACÊUTICOS DE TODAS AS ÁREAS, DA REDE PÚBLICA E PRIVADA,

E TAMBÉM PARA OS TÉCNICOS E AUXILIARES

Vote CONCORDO TOTALMENTE
na enquete do PL 1559/2021

e apensados:
 

valorizeofarmaceutico.cff.org.br



PROJETOS DE LEI

Farmacêuticos nas equipes de Estratégia de Saúde da Família

PL 4381/2021
 
 
 

Estabelece a obrigatoriedade da inclusão do profissional
farmacêutico na composição das equipes da Estratégia de Saúde da
Família e junto aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família.

Aguardando designação do relator na
Comissão de Seguridade Social e Família

Deputada federal Alice Portugal - PCdoB/BA



PROJETOS DE LEI

Venda de medicamentos nos supermercados

PL nº 1774/2021 e apensados

 
 
 
 

Autoriza os supermercados e estabelecimentos similares a
dispensarem medicamentos isentos de prescrição

Aguardando parecer da Dep. Adriana Ventura na
Comissão de Seguridade Social e Família 

Deputado federal Glaustin Fokus - PSC/GO

https://www.camara.leg.br/deputados/204419


PROJETOS DE LEI

Exime farmácias constituídas como MEI  da manutenção de
farmacêutico durante todo o expediente de funcionamento

PLS nº 372/2017
 
 
 

Altera a Lei nº 13.021 para dispor sobre a presença de farmacêutico
nas farmácias constituídas como Microempreendedor Individual
(MEI) e Microempresas.

Aguardando parecer do Senador Fernando Bezerra
Coelho na Comissão de Assuntos Econômicos

Senadora Kátia Abreu - MDB/TO



PROJETOS DE LEI

Clínicas e consultórios com apenas estoques de medicamentos para
exames podem dispensar assistência técnica do farmacêutico

PL nº 8990/2017
 
 Dispor que as clínicas e consultórios que mantêm estoque de

medicamentos para serem usados  em exames estarão dispensados
da exigência de assistência técnica de farmacêutico 

Aguardando parecer do Dep. Dr. Luiz Ovando na
Comissão de Seguridade Social e Família

Deputado federal Ricardo Izar - PP/SP

https://www.camara.leg.br/deputados/160655


PROJETOS DE LEI

Farmácias de pequeno porte situadas em municípios com menos de 100
mil habitantes podem dispensar presença do farmacêutico

PL nº 10135/2018

 
 

Dar tratamento diferenciado às farmácias de pequeno porte situadas
em municípios com menos de 100 mil habitantes, no que tange à
exigência da presença do farmacêutico

Aguardando parecer do Dep. Dr. Luiz Ovando na
Comissão de Seguridade Social e Família

Deputada federal Simone Morgado - PMDB/PA

https://www.camara.leg.br/deputados/178911


PROJETOS DE LEI

Assistência farmacêutica remota

PL nº 5363/2020

 
 

Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos”, para dispor
sobre a assistência de farmacêutico de forma remota

Aguardando designação de relator na Comissão
de Seguridade Social e Família

Deputado federal Felício Laterça - PSL/RJ

https://www.camara.leg.br/deputados/178911


PROJETOS DE LEI

Institui o programa médico nas farmácias

PL nº 6534/2019

 
 

Institui o programa médico nas farmácias.

Aguardando parecer do Dep. Hiran Gonçalves na
Comissão de Seguridade Social e Família

Deputado federal Juninho do Pneu - DEM/RJ

https://www.camara.leg.br/deputados/178911


PROJETOS DE LEI

Restringir a atuação dos Conselhos Regionais de Farmácia à fiscalização
apenas dos farmacêuticos

PL nº 111/2020

 
 

Altera a Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, que "Cria o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras
providências".

Aguardando designação de relator na Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público

Deputado federal Felício Laterça - PSL/RJ

https://www.camara.leg.br/deputados/178911


(41) 99739-5455
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gustavopires@cff.org.br
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www.gustavofarmacia.com.br
Site

Obrigado!


