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 P O R T A R I A № 017/2017 
 

O Presidente em exercício do Conselho Regional de Química da XII Região, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, e 

 
 

  Considerando a posse do Presidente do CRQ-XII como conselheiro no Conselho 
Federal de Química em 25/04/2018; 

 

  Considerando que é vedada a acumulação simultânea de mandatos em 
Conselhos Regionais e Federal, no sistema CFQ/CRQ, nos termos da Resolução Normativa nº 
124/91 do Conselho Federal de Química; 

 

  Considerando a posse interina do Vice Presidente a partir de 26/04/2018 até que 
sejam convocadas novas eleições; 

 

  Considerando a necessidade da manutenção das atividades administrativas do 
CRQ-XII, durante o período de transição; 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1o – Nomear o prof. Dr. Wilson Botter Júnior como Assessor Técnico da Presidência. 
 
Art. 2o – São atribuições do Assessor Técnico da Presidência: 

a) Executar e fazer executar o regimento do CRQ-XII; 
b) Presidir as reuniões do CRQ-XII; 
c) Suspender a sessão sempre que não puder manter a ordem ou as circunstâncias o 

exigirem; 
d) Despachar o expediente; 
e) Representar o CRQ-XII perante os Poderes Públicos e terceiros; 
f) Convocar as reuniões do CRQ-XII e tomar as providências necessárias para as mesmas; 
g) Admitir e/ou demitir os servidores do CRQ-XII, assinando a carteira de trabalho; 
h) Assinar com o tesoureiro os cheques necessários aos pagamentos, de acordo com a 

previsão orçamentária; 
i) Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Federal de Química e do CRQ-XII; 
j) Assinar as carteiras profissionais, registros e documentos de autorização; 
k) Determinar a lavratura de autos de infração. 

 

Art. 3o – O desempenho dessas atividades não configurará vínculo empregatício, nem fará jus a 
salário ou gratificação; 
 

Art. 4o – Serão ressarcidas as despesas de deslocamento, bem como, diárias nos valores 
estabelecidos pelo CRQ-XII, quando em viagem para o CRQ-XII ou a serviço do CRQ-XII. 
 

Art. 5o – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até 17 de maio 
de 2018. 
 

Dê-se ciência aos interessados. 
Cumpra-se. 
Goiânia, 26 de abril de 2018. 
 
 

LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA 
Presidente em exercício do CRQ-XII 


