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Ata da 360a Reunião Ordinária do CRQ-XII 
 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2018, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), na 1 
sede do CRQ-XII, situada à rua Amélia Artiaga Jardim no 528, Setor Marista, Goiânia – GO, realizou-se a 2 
360a Reunião Ordinária do CRQ-XII. Estiveram presentes, o presidente Luciano Figueiredo de Souza, os 3 
conselheiros titulares Duarte Jesus de Lima, Evilázaro Menezes de Oliveira Castro, Flávio Carvalho 4 
Marques, Jurandir Rodrigues de Souza, Lorena Mendes Alves, Pedro de Carvalho Barros e Roseli 5 
Aparecida Fiorentino; também, os conselheiros suplentes Alexandre Perez Umpierre, Flávio Colmati 6 
Júnior, Gleyce Guimarães de Almeida e José Daniel Ribeiro de Campos. Havendo “quórum”, a reunião 7 
teve início com a leitura e apreciação da ata da 359ª Reunião Ordinária a qual, após lida, foi aprovada 8 
por unanimidade. Logo após, o Presidente deu ciência à plenária das novas Resoluções Normativas do 9 
Conselho Federal de Química, sendo essas: RN no 270, RN no 271, RN no 272 e RN no 273. Em seguida, 10 
o Presidente comunicou que, em decorrência da necessidade de atendimento da RN no 272 do CFQ, a 11 
Coordenadora Administrativa do CRQ-XII Luciana Mota de Lima Pascoal e a Assessora Contábil do 12 
CRQ-XII Solange Aparecida Felipe da Silva participaram do 1º Encontro de Contadores e Gestores 13 
Financeiros do Sistema CFQ/CRQs em Brasília–DF entre os dias 24 a 26 de setembro. Informou 14 
também que estava acontecendo entre os dias 26 a 28 de setembro o 1º Encontro Nacional dos 15 
Advogados e Procuradores do Sistema CFQ/CRQs voltado para servidores dos departamentos jurídicos 16 
de todos os conselhos regionais. A seguir, o Presidente informou sobre a execução fiscal promovida 17 
contra a empresa Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO. Logo após, o Presidente informou que, em 18 
decorrência de informação manifestada pelo Conselheiro Duarte Jesus de Lima, serão realizadas 19 
fiscalizações nos clubes da cidade de Caldas Novas – GO. À sequencia, o presidente comunicou que 20 
alguns Técnicos da área da Química questionaram a continuidade do registro nesse CRQ, com base na 21 
Lei no 13.639/18. O presidente disse que pretende levar essa questão ao CFQ. A seguir, o Presidente 22 
informou que os processos que haviam sido encaminhados ao CFQ em grau de recurso retornaram 23 
negando provimento, ficando acatada a decisão da primeira instância. Em seguida, a plenária passou 24 
para deliberação do processo 0969/17 – BRK Ambiental Goiás S.A. ETE, sendo aprovada a decisão de 25 
concessão de prazo, indeferida a solicitação de desconto sobre o valor das multas e deferida a isenção 26 
das multas aplicadas por reincidência, desde que ocorra a regularização da empresa dentro do prazo 27 
estabelecido. Logo após, o Presidente comunicou que foi aprovado o regimento interno do Colégio 28 
Presidente do Sistema CFQ/CRQs. À sequência, foi informado à plenária que os processos que estavam 29 
com o conselheiro Elias Divino Saba para elaboração de parecer, retornaram para serem redistribuídos e 30 
na ausência do mesmo, os processos já analisados foram relatados por outro conselheiro. A seguir, foi 31 
informado que, no período de 30/08/2018 a 26/09/2018, foi concedida isenção de anuidade a 27 (vinte e 32 
sete) profissionais, bem como parcelamento de valores a 75 (setenta e cinco) profissionais e empresas, 33 
conforme RN no 269 do CFQ. Em seguida, passou-se para a apreciação dos processos de empresas 34 
despachados “ad referendum”, cuja relação dos que foram deferidos consta no anexo “A” desta Ata; bem 35 
como, a relação daqueles que foram indeferidos, anexo “B”, totalizando 60 (sessenta) processos de 36 
empresas; ato contínuo, a plenária apreciou os processos de profissionais despachados “ad referendum”, 37 
cuja relação dos que foram deferidos consta no anexo “C” desta Ata; assim como, a relação dos que 38 
foram indeferidos, anexo “D”, totalizando 117 (cento e dezessete) processos de profissionais; a seguir, 39 
foram apreciados 86 (oitenta e seis) processos de empresas que foram multadas, cuja relação consta no 40 
anexo “E”; bem como, 91 (noventa e um) processos de profissionais multados, cuja relação consta no 41 
anexo “F”. Logo após, a plenária seguiu para a apreciação dos pareceres elaborados pelos Srs. 42 
Conselheiros; no total foram apreciados pareceres em 202 (duzentos e dois) processos, conforme anexo 43 
“G”. Em seguida, a plenária seguiu para a distribuição de processos aos conselheiros, para elaboração 44 
de pareceres, no total de 85 (oitenta e cinco) processos, cuja relação consta no anexo “H”. Nada mais 45 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Roseli Aparecida Fiorentino, secretária do CRQ-XII, lavrei 46 
a presente ata que, sendo lida e aprovada, vai assinada pelo Sr. presidente, e demais presentes. 47 
Goiânia, 27 de setembro de 2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 48 
 49 
 50 
Alexandre Perez Umpierre  Duarte Jesus de Lima   51 
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ANEXO “A” – RELAÇÃO DE EMPRESAS 
SOLICITAÇÕES DEFERIDAS “AD REFERENDUM” 

 
Processo para baixa 
1 1 0280/04 Dairy Partners Americas Manufacturing Brasil Ltda. GO 
2 2 0231/08 Usina Boa Vista S/A GO 
3 3 0298/12 Top Med Importação e Distribuição Ltda. GO 
4 4 0586/14 Hidráulica Cromogyn Ltda. – ME GO 
5 5 0760/15 Caramuru Alimentos S/A GO 
6 6 1350/15 Udigyn Comércio de Cosméticos Eireli – ME GO 
7 7 1586/16 Cervejaria Principado Ltda. ME GO 
8 8 0393/17 Seb Sistema Educacional Brasileiro Ltda. DF 
 

Processo para registro 
9 1 1480/16 Peles de Aragoiânia Eireli – EPP GO 
10 2 0894/18 São Martinho S/A GO 
11 3 1175/18 Wilmar Cândido Ferreira e Cia Ltda. GO 
12 4 1272/18 J.L Distribuidora de Cosméticos Eireli DF 
13 5 1319/18 Barbara Lorena de Siqueira Roberto 00864523122 GO 
14 6 1347/18 Romulo Santos Barbosa 73499293153 GO 
15 7 1348/18 Zip Produtos de Limpeza Ltda. GO 
16 8 1349/18 I 9 – Comércio e Atacado de Alimentos, Bebidas e Matérias Primas Ltda. GO 
17 9 1350/18 Canaã Industria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. - EPP GO 
18 10 1356/18 ALS Química, Comercial, Representações e Serviços Ltda. GO 
19 11 1362/18 Marka da Promessa Ltda. ME GO 
20 12 1371/18 Jhonatan Alves dos Santos 02045298167 GO 
21 13 1417/18 Bellflor Distribuidora de Cosméticos Eireli GO 
22 14 1420/18 Andressa Sousa Santos 04011477117 GO 
23 15 1422/18 Kerry do Brasil Ltda. GO 
24 16 1423/18 Vertente Distribuição e Serviços Eireli – ME GO 
 

Processo para autorização de contratação de responsável técnico 
25 1 0316/00 Natuflores Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. ME GO 
26 2 0184/01 Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. GO 
27 3 0186/01 GHS Indústria e Serviços Ltda. DF 
28 4 0660/09 Centro de Ensino Superior Morgana Potrich Eireli GO 
29 5 0117/10 R & M Sistema Educacional Ltda. GO 
30 6 0209/10 E.A.P. Escola Aprender Pensando Ltda. GO 
31 7 0260/10 Lix Indústria Química e Comércio Ltda.. GO 
32 8 0499/10 Petrosul Distribuidora Transp e Com. Combustíveis Ltda. GO 
33 9 0866/12 Academia Fisic Sport Ltda. – ME GO 
34 10 0225/14 Indústria e Comércio de Prod. Farm. e Cosm. Brasil Central Ltda. – EPP GO 
35 11 1199/15 D'Joflex Camas e Colchões Ltda. – ME GO 
36 12 1480/16 Peles de Aragoiânia Eireli – EPP GO 
37 13 0164/17 Sagrada Flora Eireli GO 
38 14 2101/17 Élita Brazil Cosmetics Ltda. ME GO 
39 15 0425/18 Heinz Brasil S.A. – Filial GO 
40 16 0894/18 São Martinho S/A GO 
41 17 1175/18 Wilmar Cândido Ferreira e Cia Ltda. GO 
42 18 1272/18 J.L Distribuidora de Cosméticos Eireli DF 
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43 19 1319/18 Bárbara Lorena de Siqueira Roberto 00864523122 GO 
44 20 1347/18 Romulo Santos Barbosa 73499293153 GO 
45 21 1348/18 Zip Produtos de Limpeza Ltda. GO 
46 22 1349/18 I 9 – Comércio e Atacado de Alimentos, Bebidas e Matérias Primas Ltda. GO 
47 23 1350/18 Canaã Industria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. – EPP GO 
48 24 1356/18 ALS Química, Comercial, Representações e Serviços Ltda. GO 
49 25 1362/18 Marka da Promessa Ltda. ME GO 
50 26 1371/18 Jhonatan Alves dos Santos 02045298167 GO 
51 27 1417/18 Bellflor Distribuidora de Cosmeticos Eireli GO 
52 28 1420/18 Andressa Sousa Santos 04011477117 GO 
53 29 1422/18 Kerry do Brasil Ltda. GO 
54 30 1423/18 Vertente Distribuição e Serviços Eireli – ME GO 
55 31 0410/94 Hotel Rio do Sono Ltda. TO 
56 32 0242/97 Agepol Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil do DF GO 
57 33 0285/97 Serviço Municipal de Água e Esgoto – SEMAE – ETA Itacajá TO 
58 34 0237/98 Cicopal Indústria e Com. de Prod. Alimentícios e Higiene Pessoal Ltda. GO 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO “B” – RELAÇÃO DE EMPRESAS 
SOLICITAÇÕES INDEFERIDAS “AD REFERENDUM” 

 
 

 
Processo para autorização de contratação de responsável técnico 
59 1 1308/15 RR Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. ME DF 
60 2 1328/15 Savoy Indústria de Cosméticos S.A. GO 
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ANEXO “C” – RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
SOLICITAÇÕES DEFERIDAS “AD REFERENDUM” 

 
 

Processo para baixa 
61 1 0619/09 João Paulo Alves de Matos GO 
62 2 0669/09 Eduardo Neiva Caetano Botelho de Carvalho DF 
63 3 0239/12 Murilo Guimarães de Jesus Gomes GO 
64 4 0815/13 Renata Gonçalves Lupianhas SP 
65 5 0818/14 Camila Giovanna Lombardi SP 
66 6 1093/14 Eliene Nascimento Sousa GO 
67 7 0122/15 Watson Rodrigues dos Santos GO 
68 8 0243/15 Raquel de Souza GO 
69 9 0363/15 Gabriella Costa GO 
70 10 0385/15 Bruna Mendes Marchiori GO 
71 11 0838/15 Vanessa Matos Rocha GO 
72 12 1365/15 Taynara Marcia Guimaraes Rocha GO 
73 13 0820/16 Neldo Wehr GO 
74 14 0859/16 Roberto Saad Batista GO 
75 15 1032/16 Wedres Renan de Brito Ferreira DF 
76 16 0315/17 Linda Nathália de Souza Lemes GO 
77 17 0595/17 Valdivino Emerenciano de Freitas GO 
78 18 2134/17 Luis Claudio Pereira dos Santos GO 
79 19 0563/18 Juliana Maria dos Santos GO 
80 20 0667/18 Sérgio Luís Melo Veiroli TO 
81 21 0340/86 Wilson Naves Tito GO 
 

Processo para registro 
82 1 0619/13 Marli Alves da Silva Mesquita GO 
83 2 0187/14 Lidiane Amorim da Silva TO 
84 3 0981/14 José Carlos Evangelista de Souza GO 
85 4 0285/15 Jonas Batista de Oliveira Franco GO 
86 5 0992/15 Viviane de Kássia Nunes Silva GO 
87 6 1271/15 Katiussia Kamurelly Alves Oliveira GO 
88 7 0986/16 Jordane Rodrigues Xavier GO 
89 8 1372/16 Adelson Soares Mota GO 
90 9 1373/16 William Costa Veloso GO 
91 10 1543/16 Débora Adriana da Silva Oliveira GO 
92 11 0299/17 Teodulo Luiz Fernandes Rodrigues DF 
93 12 0300/17 Jair Alves de Souza DF 
94 13 0338/17 Guilherme Augusto Soares dos Reis GO 
95 14 1070/17 Lucicleide Brito da Silva GO 
96 15 1735/17 Jussara Régia da Penha Silva DF 
97 16 2156/17 Maria Aparecida Batista de Sousa GO 
98 17 0352/18 Bruno César Lopes Ferreira DF 
99 18 0426/18 Thais Rosa Fonseca TO 
100 19 0455/18 Fábio Silva Barros GO 
101 20 0458/18 Ana Paula da Silva Barros GO 
102 21 0521/18 Kemerson da Silva Barbosa GO 
103 22 0693/18 Wilsiane Mantovani Teixeira GO 
104 23 0700/18 Adrielle Pereira Lourenço GO 
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105 24 0777/18 Genivaldo Sérgio dos Santos GO 
106 25 0788/18 Ana Lúcia Feitosa de Souza TO 
107 26 0816/18 Tamires Rodrigues dos Anjos GO 
108 27 0822/18 Rodrigo Germano Ninow GO 
109 28 0823/18 Matheus Augusto Ramos Gualberto GO 
110 29 0833/18 Lívia Pereira de Freitas GO 
111 30 0837/18 Pabline Soares GO 
112 31 0855/18 Eduarda Alexandra Prieto Silva GO 
113 32 0859/18 Elivane Coelho Costa GO 
114 33 0860/18 Elizangela Alves de Sousa DF 
115 34 0863/18 Jucimar Oliveira Costa GO 
116 35 0865/18 Naiara Nunes Silvestre GO 
117 36 0866/18 Diely Fernandes Costa GO 
118 37 0867/18 Francimar Borges Figueira TO 
119 38 0868/18 Laís Rocha Ribeiro GO 
120 39 0877/18 Rhaíssa Oliveira e Silva GO 
121 40 0879/18 Fernanda Lopes de Oliveira GO 
122 41 0888/18 Erica Rodrigues de Avelar GO 
123 42 0889/18 Dayana Carlos de Oliveira GO 
124 43 0895/18 Lidiaine Maria dos Santos GO 
125 44 0896/18 Divina Reges GO 
126 45 0898/18 Jhenifer Thuanny Oliveira GO 
127 46 0899/18 Jhonnata Alves Pereira DF 
128 47 0900/18 Eliane Gomes da Rocha Silva GO 
129 48 0902/18 Amanda Rodrigues de Macedo GO 
130 49 0903/18 Mateus de Sá Queiroga DF 
131 50 0904/18 Anna Paula Miranda de Medeiros BA 
132 51 0905/18 Raquel Ferrari GO 
133 52 0909/18 Pedro Vieira Neto de Rolan Teixeira DF 
134 53 0910/18 Cristiane Sales Araújo GO 
135 54 0911/18 Vinícius Sousa Araújo GO 
136 55 0913/18 Letícia Ketelen da Silva Pires GO 
137 56 0917/18 Thalia Souza dos Santos GO 
138 57 0918/18 Thaisa Souza dos Santos GO 
139 58 0920/18 Leonardo Francisco Ribeiro Damascena GO 
140 59 0921/18 Polyana Lopes da Silva TO 
141 60 0922/18 Hedd Cândido GO 
142 61 0940/18 Hildebrando Simões das Neves GO 
143 62 0948/18 Amaury Calheiros da Silveira Neto GO 
144 63 0950/18 Vania Alves Rodrigues Kamimura GO 
145 64 0951/18 Wellington Gomes dos Santos GO 
146 65 0966/18 Jôicy Mara Gonçalves de Oliveira TO 
147 66 0973/18 Alisson Gabriel Ferreira de Souza GO 
148 67 0987/18 Ander Fernandes Souza GO 
149 68 0995/18 Nathália Jurgac Anatriello GO 
150 69 1024/18 Maysa Gonçalves Alves GO 
151 70 1025/18 Amanda Antunes Vieira GO 
152 71 1050/18 Mateus Ramos Cruz GO 
153 72 1064/18 Luciana Gomes Cursino GO 
154 73 1067/18 Franciele Ávila Garcia GO 
155 74 1069/18 Natália Antunes da Silva GO 
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156 75 1071/18 Milene Andreassa Lima GO 
157 76 1072/18 Rochiny Loiola de Oliveira GO 
158 77 1081/18 Rodrigo Alexandre dos Santos GO 
159 78 1085/18 Lidiane de Oliveira Lima Cardoso GO 
160 79 1088/18 Tauanny Costa de Castro GO 
161 80 1089/18 Yasmin Lino Dias GO 
162 81 1090/18 Renata Cândido de Araújo e Castro GO 
163 82 1091/18 Raelson Santos de Souza GO 
164 83 1098/18 Letícia Marques Pereira GO 
165 84 1117/18 João Marcos Jara Pacheco GO 
166 85 1131/18 Vanessa Cristina Martins GO 
167 86 1232/18 Cleibe Duarte Miranda DF 
168 87 1233/18 Willians Bezerra Fernandes GO 
169 88 1234/18 Jean Lopes de Moura GO 
170 89 1236/18 Rogerio Henrique Rodrigues GO 
171 90 1332/18 Victor Hugo Ferreira Piedade Lopes GO 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO “D” – RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
SOLICITAÇÕES INDEFERIDAS “AD REFERENDUM” 

 

Processo para baixa 
172 1 0341/09 Valéria Gonçalves de Almeida GO 
173 2 0320/10 Marcos Cesar Silva Valverde GO 
174 3 0414/12 Rodrigo Alves da Silva DF 
175 4 0553/15 Quézia Gabriela Tavares da Silva TO 
176 5 0856/18 Rivaldo Leite Dias TO 
177 6 0019/87 Maria Lúcia Martins Alves GO 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO “E” – RELAÇÃO DE EMPRESAS 
MULTAS 

 

1 0199/00 Hebert & Hegert Johanssen Recuperadora de Resíduos Ltda. GO 
2 0337/00 Saúde Centro Esportivo Ltda. GO 
3 0321/01 Augusta Carvalho – Individual GO 
4 0335/01 Paraiso das Águas Hiper Park Ltda. TO 
5 0208/02 Administração de Hotéis Paraíso Ltda. TO 
6 0341/02 L.C Fernandes Seixas ME DF 
7 0221/03 Tema Indústria Têxtil Ltda. GO 
8 0244/03 Associação das Lavanderias de Jaraguá GO 
9 0391/04 Universidade Federal do Tocantins – UFT TO 
10 0129/07 Belma Industrial de Gêneros Alimentícios Ltda. GO 
11 0097/09 Valdemar José de Oliveira – Individual TO 
12 0205/09 Centro Integrado de Educação Moderna Ltda. GO 
13 0300/09 Escola ML Ltda. ME GO 
14 0752/09 Cilcero Caeiro da Silva ME GO 
15 0031/10 Oliveiras Hotel e Eventos Ltda. GO 
16 0269/10 Wania Camargo de Carvalho Waninha ME GO 
17 0332/10 NIX Dedetizadora Ltda. ME GO 
18 0665/10 Active Atividade Física e Bem Estar Ltda. ME GO 
19 0887/10 Indústria e Com. Laticínios Veneza TO 
20 0396/11 Excelência Gestão Condominial e Empresarial Ltda. ME DF 
21 0437/11 DGQ Distribuições Goiás Ltda. EPP GO 
22 0529/11 Colégio Gênios Ltda GO 
23 0791/12 Escola Leão de Judá Ltda. ME GO 
24 0886/12 Cleveland Premier Mineração Eireli GO 
25 0175/13 Marcos e Meireles Dedetizadora Ltda. ME GO 
26 0245/13 Onix Comércio de Tintas Eireli ME GO 
27 0035/14 Amarailton Gomes de Jesus 01674605528 GO 
28 0122/14 Modu Soluções Ambientais Ltda. ME GO 
29 0376/14 Escola Meu Primeiro Passo Ltda. ME GO 
30 0501/14 G S da Silva Metalúrgica ME GO 
31 0879/15 PHL Indústria e Com. de Produtos Nutricionais Ltda. ME GO 
32 0121/16 Limpar – Serviços de Limp. Planej. Ambiental e Reciclagem Ltda. ME GO 
33 0192/16 João Bento dos Santos Filho 28873890172 GO 
34 0206/16 Viva Bem Construções e Serviços Ltda. ME DF 
35 0958/16 Razia & Razia Ltda. ME GO 
36 0975/16 Rio Vermelho Distribuidora de Petróleo Ltda. GO 
37 1522/16 Oliveira e Rosa Ltda. – ME GO 
38 1574/16 Indústria e Comércio de Alimentos Triângulo Ltda. – ME GO 
39 1596/16 Alex Praxedes dos Santos – EPP GO 
40 0072/17 Mega Limpeza Ltda. – ME GO 
41 0283/17 Clelton Sobrinho Pereira 04080097131 GO 
42 0396/17 Torp Escola de Natação Ltda. ME DF 
43 0399/17 Academia de Esportes Pranadar Ltda. ME DF 
44 0413/17 Torpedo Escola de Natação Ltda. EPP DF 
45 0418/17 Academia Acqua Vida Fitness Eireli ME DF 
46 1968/17 Eurotex Indústria e Comércio Ltda. ME GO 
47 2118/17 C R S Geradores Ltda. ME GO 
48 0070/18 Liquigás Distribuidora S/A GO 
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49 0249/18 Goiasminas Indústria de Laticínios Ltda. GO 
50 0380/18 Resíduo Zero Ambiental S.A. – Filial GO 
51 0472/18 Nutratta Nutrição Animal Ltda. GO 
52 0684/18 Viena Cosméticos Eireli GO 
53 0949/18 Preciso Tecnologia e Qualidade Ltda. GO 
54 0956/18 Santa Izabel Alimentos Ltda. TO 
55 0958/18 Santa Izabel Alimentos Ltda. TO 
56 0345/86 Matatudo Dedetizadora Química Ltda. DF 
57 0437/86 Associação Atlética Banco do Brasil DF 
58 0443/86 Associação Portuguesa de Brasília DF 
59 0447/86 Associação dos Servidores do Senado Federal DF 
60 0450/86 Brasília Motonáutica Clube DF 
61 0459/86 Clube do Exército DF 
62 0460/86 Clube de Golfe de Brasília DF 
63 0469/86 Assoc. de Esporte e Lazer dos Subtenentes e Sarg. do Exerc. em Brasília DF 
64 0475/86 Cota Mil Iate Clube DF 
65 0709/86 Associação Atlética Banco do Brasil – Gurupí TO 
66 0078/87 Escola Agro-Técnica Federal de Urutaí GO 
67 0112/87 Sind. dos Funcionários e Servidores da Agência Goiana de Transportes Obras GO 
68 0127/87 Associação dos Servidores da SANEAGO S.A GO 
69 0049/92 Associação dos Magistrados do Estado de Goiás GO 
70 0265/93 Centro de Esportes DStak DF 
71 0276/93 Associação Brasiliense de Educação DF 
72 0287/93 Linu's Piscinas Eireli ME DF 
73 0299/93 Associação dos Servidores do CNPQ – Ascon DF 
74 0368/93 Centro Oeste Asfaltos S.A. – Filial TO 
75 0091/94 Clube Recreativo e Esportivo dos Subtenentes e Sargentos da PMDF DF 
76 0229/94 Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Faina GO 
77 0396/94 Semusa Serviço Municipal de Saneamento TO 
78 0089/95 Academia 4 Stilos de Natação Ltda. – ME GO 
79 0125/95 Norair Auxiliadora Fleury Patto – Individual GO 
80 0075/96 Duramar Ind. e Com. Ltda. DF 
81 0138/96 Clube dos Subtenentes e Sargentos do Corpo de Bombeiros Militar DF DF 
82 0178/96 Associação de Ginástica da Octogonal e Cruzeiro DF 
83 0032/98 Adubos Catalão Comércio Indústria Ltda. – ADUCAT GO 
84 0086/98 Associação Atlética Banco do Brasil – Tocantinópolis TO 
85 0087/98 Associação Atlética Banco do Brasil – Guaraí TO 
86 0136/99 Academia D'stak Ltda. DF 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO “F” – RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
MULTAS 

 

1 0028/01 Bruno Cesar Fernandes de Oliveira GO 
2 0480/02 Andrei Rangel Shweickardt DF 
3 0146/04 Izabella Caldeira Landim GO 
4 0266/04 Ronimar Pereira de Freitas GO 
5 0154/05 Paulo Pereira Carneiro GO 
6 0396/06 Daniel Mendes GO 
7 0002/07 Andréia de Fátima Silva GO 
8 0501/07 Geraldo Magela Pimenta de Almeida MG 
9 0220/08 Divina Lucia Xavier dos Anjos GO 
10 0434/08 Rodrigo Braghiroli GO 
11 0110/09 Luis Eduardo Pereira Neves DF 
12 0460/09 Renato Candido da Silva GO 
13 0565/09 Alisson Moraes e Silva GO 
14 0423/10 Divino Andrade Gomes GO 
15 0535/10 Rafael Luis Pereira GO 
16 0119/11 Matheus Matias Arruda GO 
17 0313/11 Bruno Fagner dos Anjos Streit MA 
18 0434/11 Lorena Silva Soares GO 
19 0512/11 Simone da Rocha GO 
20 0546/11 Fabiano Pereira Custodio Pinto SP 
21 1147/11 Welerson Lopes Batista TO 
22 1158/11 Bruno Cândido da Silva GO 
23 0421/12 Eduardo Martins Dias Campos GO 
24 0704/12 Dayane da Silva Filho GO 
25 0010/13 Alisson Venturini Colonhenzi GO 
26 0062/13 Eloir Santin GO 
27 0078/13 Danillo Gabriel Martins GO 
28 0181/13 Ariany Evely de Oliveira GO 
29 0430/13 Alaene de Sousa Pinto GO 
30 0636/13 Daniele Aparecida Santos de Carvalho GO 
31 0662/13 Rafael Choze GO 
32 0712/13 Pedro Mezencio Filho GO 
33 0095/14 Grazielle Vieira Dantas Vaz Corrêa GO 
34 0320/14 Ricardo Camilo Araújo GO 
35 0763/14 Jozimar Alves Conceição GO 
36 0765/14 Romério de Oliveira Paraguai GO 
37 1003/14 Jovanna Alves de Lima GO 
38 1007/14 Renato Santana de Oliveira DF 
39 1156/14 Weberson Vieira GO 
40 1211/14 Marcelo Rosa dos Santos GO 
41 0277/15 Rodrigo Gustavo Paschoalin GO 
42 0361/15 Rafael Bandeira Correa GO 
43 0526/15 Karina Camilo de Moura GO 
44 0673/15 Kássia Milene Soares Souza GO 
45 1240/15 Renata Rodrigues de Souza GO 
46 1340/15 João dos Santos Silva GO 
47 1458/15 Alécia Maria Gonçalves GO 
48 0407/16 Alaís Maria Morais da Silva GO 
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49 0831/16 Daniel Alencar Nogueira de Oliveira GO 
50 1016/16 Ernane Florêncio de Sousa GO 
51 1343/16 Caio Boaventura dos Santos Silva GO 
52 0223/17 Bruno Costa Falcão TO 
53 0503/17 Sebastião Rosa de Oliveira GO 
54 0507/17 Laercio Ribeiro de Sousa TO 
55 1655/17 Jésus Geraldo da Silva Couto DF 
56 1762/17 Jaci Marques da Silva TO 
57 1763/17 Janes Carvalho de Araujo TO 
58 1764/17 Tiago Cavalcante Reis TO 
59 1765/17 Francisco de Assis Evangelista de Abreu TO 
60 1789/17 Edimario dos Santos Benicio GO 
61 1833/17 Inocêncio Espíndula da Silva Neto TO 
62 2029/17 Kerly Luany Dias Alves GO 
63 2055/17 Erivaldo Serqueira do Nascimento TO 
64 2062/17 Robson Soares Ribeiro TO 
65 2146/17 Jeovani Ferreira Gomes TO 
66 2147/17 Maicon Douglas Morais Araújo TO 
67 2166/17 Luan Azevedo Faria GO 
68 0294/18 Ivan Vieira Milhomem TO 
69 0386/18 Celso Ribeiro Barbosa GO 
70 0681/18 Edvaldo Pereira da Conceição TO 
71 0737/18 Weder Divino Lima de Mates GO 
72 0739/18 Tayller Marques da Silva GO 
73 0740/18 Igor César Mendes Silva GO 
74 0773/18 Paulo Adriano Alves SP 
75 0779/18 David Uanderson Oliveira Araújo GO 
76 0780/18 Luiz Henrique de Oliveira Rodrigues GO 
77 0827/18 Alexandre Nogueira de Carvalho Brito GO 
78 0828/18 Douglas Fernandes de Castro GO 
79 0829/18 David Silva de Oliveira GO 
80 0830/18 Jefferson de Lima da Silva GO 
81 0842/18 Elaine Cristina Ferreira da Silva GO 
82 0843/18 Jordana Alves de Almeida Mendes GO 
83 0844/18 Fernando Oleto Elias GO 
84 0845/18 Caio Cezar Ferreira Lopes GO 
85 0846/18 Fabiani Junio Fonseca de Souza GO 
86 0847/18 Jardel Oliveira de Araújo GO 
87 0960/18 Luiz Medrado Reis Lima TO 
88 0151/88 Jorge Kleber Neiva Brito TO 
89 0311/93 Carlos Frederico de Souza Castro GO 
90 0024/98 Rosângela Santana DF 
91 0083/99 Auriman Cavalcante Rodrigues DF 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO “G” – RELATO DE PARECERES 
 

Conselheiro Elias Divino Saba 

Processo 0083/99 
Interessado Auriman Cavalcante Rodrigues 
Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está exercendo a sua profissão na 

área da química, de acordo com a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 
01/05/1943 – Consolidação das Leis do Trabalho e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981. O 
profissional está multado em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) pelo exercício 
ilegal da profissão de químico nos anos de 2013 a 2018. Caso o profissional regularize a 
sua situação, efetuando o pagamento das referidas anuidades, em um prazo máximo de 
15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada. Está 
indeferida a solicitação de cancelamento do registro profissional, pois trata-se de 
profissional da química em pleno desempenho da sua profissão.” 

Processo 0780/15 
Interessado Reis Monoel dos Santos 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2017. Abra-se prazo de 15 (quinze) 

dias para a regularização do profissional quanto ao ano de 2018 (solicitação de isenção 
de anuidade ou pagamento da taxa de anuidade); não ocorrendo, intime-se o profissional 
pelo exercício ilegal da profissão no ano de 2018 (falta de pagamento da anuidade).” 

Processo 0230/05 
Interessado Carlos Cesar Bezerra 
Conclusão “Deferida a solicitação de cancelamento de registro. Encerre-se o presente processo 

administrativo.” 
 

Conselheiro Flávio Carvalho Marques 

Processo 0170/17 
Interessado Jéssica Lorrany Cornélio 
Conclusão “Deferida a solicitação de transferência para este CRQ-XII.” 
Processo 0065/11 
Interessado Álvaro da Cunha Scarano 
Conclusão “Deferida a solicitação de transferência para este CRQ-XII.” 
Processo 0841/18 
Interessado Maria Renata das Merces Rodrigues 
Conclusão “Deferida a solicitação de transferência para este CRQ-XII.” 
Processo 1912/17 
Interessado Domingos da Silva Cardoso 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2017. Deferida a solicitação de 

pagamento proporcional da anuidade de 2018, nos termos do §2o do artigo 9o da RN no 
269.” 

Processo 1911/17 
Interessado Fernanda Silva Rêgo 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2017. Deferida a solicitação de 

pagamento proporcional da anuidade de 2018, nos termos do §2o do artigo 9o da RN no 
269.” 

Processo 0514/08 
Interessado Roberta de Oliveira Sousa 
Conclusão “Considerando-se o termo de declaração n° 0261 do CRQ-XIX região, isente-se a 

profissional do pagamento das anuidades de 2017 e 2018. Demais anuidades e multas 
deverão ser quitadas pela profissional junto ao CRQ-XII Região; dar ciência à profissional 
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acerca dos seus débitos. Informe-se, também, que a profissional poderá solicitar 
cancelamento do seu registro, devolvendo a cédula profissional e o livreto, a fim de não 
gerar novas cobranças.” 

 

Conselheiro Flávio Colmati Júnior 

Processo 0838/15 
Interessado Vanessa Matos Rocha 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 0595/17 
Interessado Valdivino Emerenciano de Freitas 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 0363/15 
Interessado Gabriella Costa 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 1093/14 
Interessado Eliene Nascimento Sousa 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 0243/15 
Interessado Raquel de Souza 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 0340/86 
Interessado Wilson Naves Tito 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 1032/16 
Interessado Wedres Renan de Brito Ferreira 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 0619/09 
Interessado João Paulo Alves de Matos 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 0820/16 
Interessado Neldo Wehr 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 0385/15 
Interessado Bruna Mendes Marchiori 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 0667/18 
Interessado Sérgio Luís Melo Veiroli 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 0906/18 
Interessado Marcos Vinícius de Santana Silva 
Conclusão “Deferido prazo de 30 dias para regularização da profissional, a partir da data de 

solicitação.” 
Processo 0907/18 
Interessado Tauana Martins Rezende 
Conclusão “Deferido prazo de 30 dias para regularização da profissional, a partir da data de 

solicitação.” 
Processo 0815/13 
Interessado Renata Gonçalves Lupianhas 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 0818/14 
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Interessado Camila Giovanna Lombardi 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 0669/09 
Interessado Eduardo Neiva Caetano Botelho de Carvalho 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 0490/10 
Interessado Washington Gomes de Assis 
Conclusão “Considerando-se os documentos apresentados, isente-se o profissional das anuidades 

de 2013 a 2018 e, também, da multa à revelia aplicada em 2014, considerando-se a 
possibilidade de não ter sido devidamente intimado. Para que não sejam geradas novas 
cobranças, o profissional deverá devolver sua cédula profissional e o livreto e solicitar 
cancelamento de registro, já que não se encontra no exercício da profissão de químico. 
Caso não o faça, o profissional deverá efetuar o pagamento das taxas de anuidade a 
partir de 2019.” 

Processo 0362/07 
Interessado Edileuza Neves de Oliveira 
Conclusão “Considerando-se a possibilidade de não ter sido devidamente intimada, ainda que a 

obrigação de manter seu cadastro atualizado junto ao CRQ-XII fosse da Sra. Profissional, 
deferida a solicitação de isenção de multas aplicadas à revelia. Deferida a solicitação de 
isenção das anuidades de 2014 a 2018, conforme CTPS.” 

Processo 0050/16 
Interessado Verediano Gomes da Silva 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS. Quanto à multa 

recebida pelo Profissional, trata-se de uma multa à revelia, ou seja, uma multa aplicada 
após a falta de manifestação do profissional ao ser intimado. De acordo com o artigo 25, 
da Lei nº 2.800/56, o profissional da química é obrigado ao pagamento da taxa de 
anuidade até o dia 31/03 de cada ano. O Sr. Verediano não realizou o pagamento da 
anuidade referente a 2018, nem solicitou isenção dentro do prazo legal. Dessa forma, foi 
emitida a intimação nº 1928/18, em 10/04/2018, que foi recebida no endereço do 
profissional em 19/04/2018, conforme aviso de recebimento dos Correios. De acordo com 
o artigo 7º da Resolução Normativa nº 29 de 11/11/1971, após o recebimento da 
intimação, o intimado deve regularizar sua situação ou apresentar defesa escrita no prazo 
de 15 dias e de acordo com o artigo 9º da mesma RN, após esse período deverá ser 
lavrado o “Termo de Revelia”. A intimação foi recebida no endereço do profissional, 
conforme aviso de recebimento dos Correios, mas ele não se manifestou dentro do prazo 
legal, por conseguinte, lhe foi aplicada a multa à revelia em 26/07/2018. Dessa forma, a 
multa aplicada cumpriu todos os procedimentos legais; o profissional, ao não responder à 
intimação dentro do prazo legal, deu causa a aplicação da mesma, portanto, está 
indeferida a solicitação de isenção da multa à revelia aplicada em 26/07/2018.” 

Processo 0661/18 
Interessado Julia de Oliveira Caliman 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS.” 
Processo 0347/11 
Interessado Leila Alves Dias 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme. Dar andamento nas 

multas aplicadas corretamente após ter sido devidamente intimada, conforme aviso de 
recebimento dos Correios, e permanecido inerte.” 

Processo 0968/16 
Interessado Ed Carlos Alfredo 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0716/15 
Interessado Júlia Lemes Silva 
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Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS. Quanto à multa 
recebida pela Profissional trata-se de uma multa à revelia, ou seja, uma multa aplicada 
após a falta de manifestação da profissional ao ser intimada. De acordo com o artigo 25, 
da Lei nº 2.800/56, o profissional da química é obrigado ao pagamento da taxa de 
anuidade até o dia 31/03 de cada ano. A Sra. Júlia não realizou o pagamento da 
anuidade referente a 2018. Dessa forma, foi emitida a intimação nº 1846/18, em 
10/04/2018, que foi recebida no endereço do profissional em 30/04/2018, conforme aviso 
de recebimento dos Correios. Conforme pode ser verificado na fl. 39 do presente 
processo, a própria profissional assinou o aviso de recebimento, portanto, não tem 
fundamento a alegação de que ela não havia recebido a intimação. De acordo com o 
artigo 7º da Resolução Normativa nº 29 de 11/11/1971, após o recebimento da intimação, 
o intimado deve regularizar sua situação ou apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias 
e de acordo com o artigo 9º da mesma RN, após esse período deverá ser lavrado o 
“Termo de Revelia”. A intimação foi recebida pela própria profissional, conforme aviso de 
recebimento dos Correios, mas ela não se manifestou dentro do prazo legal, por 
conseguinte, lhe foi aplicada a multa à revelia em 26/07/2018. Dessa forma, a multa 
aplicada cumpriu todos os procedimentos legais; a profissional, ao não responder à 
intimação dentro do prazo legal, deu causa a aplicação da mesma, portanto, está 
indeferida a solicitação de isenção da multa à revelia aplicada em 26/07/2018.” 

Processo 1227/16 
Interessado Abner Francisco Gomes 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0925/10 
Interessado Cristiane Gonçalves Macedo Oliveira 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS; dar andamento 

na cobrança de multas.” 
Processo 0351/04 
Interessado Antônio Edilberto Evangelista Júnior 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 1059/16 
Interessado Renato Assunção Prudêncio 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS. Quanto à multa 

recebida pelo Profissional, trata-se de uma multa à revelia, ou seja, uma multa aplicada 
após a falta de manifestação do profissional ao ser intimado. De acordo com o artigo 25, 
da Lei nº 2.800/56, o profissional da química é obrigado ao pagamento da taxa de 
anuidade até o dia 31/03 de cada ano. O Sr. Renato não realizou o pagamento da 
anuidade referente a 2018, nem solicitou isenção dentro do prazo legal. Dessa forma, foi 
emitida a intimação nº 2015/18, em 10/04/2018, que foi recebida no endereço do 
profissional em 26/04/2018, conforme aviso de recebimento dos Correios. De acordo com 
o artigo 7º da Resolução Normativa nº 29 de 11/11/1971, após o recebimento da 
intimação, o intimado deve regularizar sua situação ou apresentar defesa escrita no prazo 
de 15 dias e de acordo com o artigo 9º da mesma RN, após esse período deverá ser 
lavrado o “Termo de Revelia”. A intimação foi recebida no endereço do profissional, 
conforme aviso de recebimento dos Correios, mas ele não se manifestou dentro do prazo 
legal, por conseguinte, lhe foi aplicada a multa à revelia em 26/07/2018. Dessa forma, a 
multa aplicada cumpriu todos os procedimentos legais; o profissional, ao não responder à 
intimação dentro do prazo legal, deu causa a aplicação da mesma, portanto, está 
indeferida a solicitação de isenção da multa à revelia aplicada em 26/07/2018.” 

Processo 0300/18 
Interessado Wanderson Vieira da Costa 
Conclusão “Deferida, inicialmente, a isenção da multa de 20% sobre o valor da anuidade de 2018, 

mantendo-se as devidas correções legais.” 
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Processo 0857/16 
Interessado Rafaela Freire Falco 
Conclusão “Deferida a solicitação de prorrogação do prazo para regularização; a profissional deverá 

regularizar a sua situação em um prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data da 
solicitação.” 

Processo 0019/87 
Interessado Maria Lúcia Martins Alves 
Conclusão “Deferida a solicitação de baixa de registro profissional, após a devolução da cédula 

profissional e do livreto.” 
Processo 0066/06 
Interessado Eliardo Barbosa Xavier 
Conclusão “A multa recebida pelo Profissional trata-se de uma multa à revelia, ou seja, uma multa 

aplicada após a falta de manifestação do profissional ao ser intimado. De acordo com o 
artigo 25, da Lei nº 2.800/56, o profissional da química é obrigado ao pagamento da taxa 
de anuidade até o dia 31/03 de cada ano. O Sr. Eliardo não realizou o pagamento da 
anuidade referente a 2018 e, também, não solicitou isenção da anuidade até o prazo 
determinado legalmente (31/03/2018). Dessa forma, foi emitida a intimação nº 0968/18, 
em 06/04/2018, que foi recebida no endereço do profissional em 17/04/2018, conforme 
aviso de recebimento dos Correios. De acordo com o artigo 7º da Resolução Normativa 
nº 29 de 11/11/1971, após o recebimento da intimação, o intimado deve regularizar sua 
situação ou apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias e de acordo com o artigo 9º da 
mesma RN, após esse período deverá ser lavrado o “Termo de Revelia”. A intimação foi 
recebida no endereço do profissional, conforme aviso de recebimento dos Correios, mas 
ele não se manifestou dentro do prazo legal, por conseguinte, lhe foi aplicada a multa à 
revelia em 26/07/2018. Ademais, em sua solicitação o profissional alega que entrou em 
contato com a Delegacia de Brasília em 25/05/2018, também, fora do prazo para 
apresentação de defesa ou regularização. Dessa forma, a multa aplicada cumpriu todos 
os procedimentos legais; o profissional, ao não responder à intimação dentro do prazo 
legal, deu causa a aplicação da mesma, portanto, está indeferida a solicitação de isenção 
da multa à revelia aplicada em 26/07/2018.” 

Processo 1497/17 
Interessado Gerlane da Silva Nascimento 
Conclusão “A multa recebida pela Profissional trata-se de uma multa à revelia, ou seja, uma multa 

aplicada após a falta de manifestação da profissional ao ser intimada. De acordo com o 
artigo 25, da Lei nº 2.800/56, o profissional da química é obrigado ao pagamento da taxa 
de anuidade até o dia 31/03 de cada ano. A Sra. Gerlane não realizou o pagamento da 
anuidade referente a 2017. Dessa forma, foi emitida a intimação nº 2171/18, em 
10/04/2018, que foi recebida no endereço do profissional em 20/04/2018, conforme aviso 
de recebimento dos Correios. Conforme pode ser verificado na fl. 20 do presente 
processo, a própria profissional assinou o aviso de recebimento, portanto, não tem 
fundamento a alegação de que ela não havia recebido a intimação. De acordo com o 
artigo 7º da Resolução Normativa nº 29 de 11/11/1971, após o recebimento da intimação, 
o intimado deve regularizar sua situação ou apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias 
e de acordo com o artigo 9º da mesma RN, após esse período deverá ser lavrado o 
“Termo de Revelia”. A intimação foi recebida pela própria profissional, conforme aviso de 
recebimento dos Correios, mas ela não se manifestou dentro do prazo legal, por 
conseguinte, lhe foi aplicada a multa à revelia em 26/07/2018. Dessa forma, a multa 
aplicada cumpriu todos os procedimentos legais; a profissional, ao não responder à 
intimação dentro do prazo legal, deu causa a aplicação da mesma, portanto, está 
indeferida a solicitação de isenção da multa à revelia aplicada em 26/07/2018. Deferida a 
solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais, nos termos da RN 
269.” 
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Processo 0582/14 
Interessado Marcelo Costa Duarte 
Conclusão “A multa recebida pelo Profissional trata-se de uma multa à revelia, ou seja, uma multa 

aplicada após a falta de manifestação do profissional ao ser intimado. De acordo com o 
artigo 25, da Lei nº 2.800/56, o profissional da química é obrigado ao pagamento da taxa 
de anuidade até o dia 31/03 de cada ano. O Sr. Marcelo não realizou o pagamento da 
anuidade referente a 2018 e, também, não solicitou isenção da anuidade até o prazo 
determinado legalmente (31/03/2018). Dessa forma, foi emitida a intimação nº 1702/18, 
em 09/04/2018, que foi recebida no endereço do profissional em 18/04/2018, conforme 
aviso de recebimento dos Correios, pela mãe do profissional “Ruti C. Duarte”. De acordo 
com o artigo 7º da Resolução Normativa nº 29 de 11/11/1971, após o recebimento da 
intimação, o intimado deve regularizar sua situação ou apresentar defesa escrita no prazo 
de 15 dias e de acordo com o artigo 9º da mesma RN, após esse período deverá ser 
lavrado o “Termo de Revelia”. A intimação foi recebida no endereço do profissional, 
conforme aviso de recebimento dos Correios, mas ele não se manifestou dentro do prazo 
legal, por conseguinte, lhe foi aplicada a multa à revelia em 26/07/2018. Dessa forma, a 
multa aplicada cumpriu todos os procedimentos legais; o profissional, ao não responder à 
intimação dentro do prazo legal, deu causa a aplicação da mesma, portanto, está 
indeferida a solicitação de isenção da multa à revelia aplicada em 26/07/2018.” 

Processo 0947/13 
Interessado Jonas José Ferreira Júnior 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0414/12 
Interessado Rodrigo Alves da Silva 
Conclusão “Já foi informado ao Sr. Profissional, através do ofício parecer nº 252/2018, acerca do 

exercício da sua profissão de químico. Portanto, está indeferida a solicitação de 
cancelamento de registro profissional.” 

Processo 0182/06 
Interessado Rejane Ferreira Campos 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS. Quanto à multa 

recebida pela Profissional, trata-se de uma multa à revelia, ou seja, uma multa aplicada 
após a falta de manifestação da profissional ao ser intimada. De acordo com o artigo 25, 
da Lei nº 2.800/56, o profissional da química é obrigado ao pagamento da taxa de 
anuidade até o dia 31/03 de cada ano. A Sra. Rejane não realizou o pagamento da 
anuidade referente a 2018, sem solicitou isenção dentro do prazo legal. Dessa forma, foi 
emitida a intimação nº 0978/18, em 06/04/2018, que foi recebida no endereço do 
profissional em 16/04/2018, conforme aviso de recebimento dos Correios. De acordo com 
o artigo 7º da Resolução Normativa nº 29 de 11/11/1971, após o recebimento da 
intimação, o intimado deve regularizar sua situação ou apresentar defesa escrita no prazo 
de 15 dias e de acordo com o artigo 9º da mesma RN, após esse período deverá ser 
lavrado o “Termo de Revelia”. A intimação foi recebida pela própria profissional, conforme 
aviso de recebimento dos Correios, mas ela não se manifestou dentro do prazo legal, por 
conseguinte, lhe foi aplicada a multa à revelia em 28/06/2018. Dessa forma, a multa 
aplicada cumpriu todos os procedimentos legais; a profissional, ao não responder à 
intimação dentro do prazo legal, deu causa a aplicação da mesma, portanto, está 
indeferida a solicitação de isenção da multa à revelia aplicada em 28/06/2018.” 

Processo 0343/11 
Interessado Walquiria Pereira Cesar 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção das anuidades de 2015 a 2018, conforme CTPS; dar 

andamento na cobrança de multas.” 
Processo 0469/08 
Interessado Luise Fernanda da Silva Rosa 
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Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS e Termo de 
Declaração nº T427/17-2. Dar andamento nas multas aplicadas corretamente após ter 
sido devidamente intimada, conforme aviso de recebimento dos Correios, e permanecido 
inerte.” 

 

Conselheiro Duarte Jesus de Lima 

Processo 0093/11 
Interessado Alexandre Teodoro de Resende 
Conclusão “Considerando-se a possibilidade de não ter sido devidamente intimado, ainda que a 

obrigação de manter seu cadastro atualizado junto ao CRQ-XII fosse do Sr. Profissional, 
deferida a solicitação de isenção de multa aplicada à revelia.” 

Processo 0202/11 
Interessado Wilson Luis Zampieri Júnior 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS; informar ao Sr. 

Profissional a necessidade de solicitar isenção da anuidade ano-a-ano, até 31/03 de cada 
ano, enquanto permanecer na situação atual.” 

Processo 0321/13 
Interessado Poliana Sousa 
Conclusão “Indeferida a solicitação de isenção da anuidade de 2017. Deferida a solicitação de 

isenção da anuidade de 2018. Deferida a solicitação de parcelamento dos débitos totais, 
com as devidas correções legais.” 

Processo 0827/14 
Interessado Márcia Cristina Destéfano 
Conclusão “Indeferida a solicitação de pagamento proporcional da anuidade de 2018, por não 

atendimento ao §1º da RN 269 do CFQ; a profissional encontrava-se no exercício ilegal 
da profissão (pela falta de pagamento da anuidade) quando foi fiscalizada, em 
30/08/2018.” 

Processo 0097/15 
Interessado Nayane Zelia Cardoso de Oliveira 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0170/15 
Interessado Jéssica Kadja Borges Granca 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0940/16 
Interessado Cíntia Lelis dos Santos 
Conclusão “Indeferida a solicitação de isenção da multa aplicada à revelia, por falta de amparo 

legal.” 
Processo 1119/16 
Interessado Ariadny Mendes dos Santos 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 1392/16 
Interessado Thiago Costa Candido 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0507/17 
Interessado Laercio Ribeiro de Sousa 
Conclusão “O trabalhador já se encontrava no exercício ilegal da profissão de químico antes da 

solicitação de registro profissional. A efetivação do registro só ocorreu em 2018 por causa 
dos prazos que foram concedidos pelo CRQ-XII Região aos trabalhadores da ATS para 
sua regularização. Dessa forma, por já estar no exercício de atividades dos profissionais 
químicos no ano de 2017, está indeferida a solicitação de isenção da anuidade de 2017. 
O trabalhador está multado em R$ 700,00 (setecentos reais) pelo exercício ilegal da 
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profissão de químico no ano de 2017. Caso o trabalhador regularize a sua situação, 
efetuando o pagamento da referida anuidade, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0406/07 
Interessado Rosely Sardeiro Costa 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS; informar à Sra. 

Profissional a necessidade de solicitar isenção da anuidade ano-a-ano, até 31/03 de cada 
ano, enquanto permanecer na situação atual; informe-se, também, a possibilidade de 
encerramento do processo administrativo, se desejar.” 

Processo 0668/18 
Interessado Nayara Morais da Silva 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS; informar à Sra. 

Profissional a necessidade de solicitar isenção da anuidade ano-a-ano, até 31/03 de cada 
ano, enquanto permanecer na situação atual; informe-se, também, a possibilidade de 
encerramento do processo administrativo, se desejar.” 

Processo 0803/18 
Interessado Juliana Candida Pereira 
Conclusão “Deferida a solicitação de pagamento proporcional, conforme art. 9º, da RN nº 269 do 

CFQ.” 
Processo 0861/18 
Interessado Leilda Ferreira de Moraes 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS; informar à Sra. 

Profissional a necessidade de solicitar isenção da anuidade ano-a-ano, até 31/03 de cada 
ano, enquanto permanecer na situação atual.” 

Processo 0292/16 
Interessado Gadêllha de Araújo Torres 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção das anuidades de 2017 e 2018, conforme CTPS; 

informar ao Sr. Profissional a necessidade de solicitar isenção da anuidade ano-a-ano, 
até 31/03 de cada ano, enquanto permanecer na situação atual. Intime-se o profissional 
para apresentação da documentação para registro definitivo.” 

Processo 0126/09 
Interessado Wiliam Alves de Souza 
Conclusão “Deferida, inicialmente, a solicitação de isenção das anuidades de 2013 a 2016, conforme 

CTPS. Encaminhe-se o profissional ao departamento de fiscalização para detalhamento 
das atividades laborais desempenhadas nesse período.” 

Processo 0424/07 
Interessado Deusdedit Lopes Zedes 
Conclusão “Considerando-se as atividades constatadas através do Termo de Declaração nº G 

274/18, isente-se o profissional do pagamento das anuidades referentes a 2013, 2014, 
2015 e 2016.” 

Processo 0758/18 
Interessado Naiara de Deus Nascimento 
Conclusão “Indeferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS, por não 

atendimento ao artigo 9º da RN 269 do CFQ.”  
Processo 0642/18 
Interessado Matheus Xavier Gonçalves 
Conclusão “Deferida a solicitação de pagamento proporcional da anuidade de 2018 nos termos da 

RN nº 269.” 
Processo 0865/16 
Interessado Wytalo Salomão Melo 
Conclusão “A multa recebida pelo Profissional trata-se de uma multa à revelia, ou seja, uma multa 
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aplicada após a falta de manifestação do profissional ao ser intimado. De acordo com o 
artigo 25, da Lei nº 2.800/56, o profissional da química é obrigado ao pagamento da taxa 
de anuidade até o dia 31/03 de cada ano. O Sr. Wytalo não realizou o pagamento da 
anuidade referente a 2018 e, também, não solicitou isenção da anuidade até o prazo 
determinado legalmente (31/03/2018). Dessa forma, foi emitida a intimação nº 1996/18, 
em 10/04/2018, que foi recebida no endereço do profissional em 18/04/2018, conforme 
aviso de recebimento dos Correios. De acordo com o artigo 7º da Resolução Normativa 
nº 29 de 11/11/1971, após o recebimento da intimação, o intimado deve regularizar sua 
situação ou apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias e de acordo com o artigo 9º da 
mesma RN, após esse período deverá ser lavrado o “Termo de Revelia”. A intimação foi 
recebida no endereço do profissional, conforme aviso de recebimento dos Correios, mas 
ele não se manifestou dentro do prazo legal, por conseguinte, lhe foi aplicada a multa à 
revelia em 26/07/2018. Dessa forma, a multa aplicada cumpriu todos os procedimentos 
legais; o profissional, ao não responder à intimação dentro do prazo legal, deu causa a 
aplicação da mesma, portanto, está indeferida a solicitação de isenção da multa à revelia 
aplicada em 26/07/2018.” 

Processo 1021/16 
Interessado Marcos Vinícius Candido Mendonça 
Conclusão “A multa recebida pelo Profissional trata-se de uma multa à revelia, ou seja, uma multa 

aplicada após a falta de manifestação do profissional ao ser intimado. De acordo com o 
artigo 25, da Lei nº 2.800/56, o profissional da química é obrigado ao pagamento da taxa 
de anuidade até o dia 31/03 de cada ano. O Sr. Marcos não realizou o pagamento da 
anuidade referente a 2018 e, também, não solicitou isenção da anuidade até o prazo 
determinado legalmente (31/03/2018). Dessa forma, foi emitida a intimação nº 2014/18, 
em 10/04/2018, que foi recebida no endereço do profissional em 25/04/2018, conforme 
aviso de recebimento dos Correios. De acordo com o artigo 7º da Resolução Normativa 
nº 29 de 11/11/1971, após o recebimento da intimação, o intimado deve regularizar sua 
situação ou apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias e de acordo com o artigo 9º da 
mesma RN, após esse período deverá ser lavrado o “Termo de Revelia”. A intimação foi 
recebida no endereço do profissional, conforme aviso de recebimento dos Correios, mas 
ele não se manifestou dentro do prazo legal, por conseguinte, lhe foi aplicada a multa à 
revelia em 26/07/2018. Dessa forma, a multa aplicada cumpriu todos os procedimentos 
legais; o profissional, ao não responder à intimação dentro do prazo legal, deu causa a 
aplicação da mesma, portanto, está indeferida a solicitação de isenção da multa à revelia 
aplicada em 26/07/2018.” 

Processo 1841/17 
Interessado Anderson Luiz Barbosa 
Conclusão “A multa recebida pelo Profissional trata-se de uma multa à revelia, ou seja, uma multa 

aplicada após a falta de manifestação do profissional ao ser intimado. De acordo com o 
artigo 25, da Lei nº 2.800/56, o profissional da química é obrigado ao pagamento da taxa 
de anuidade até o dia 31/03 de cada ano. O Sr. Anderson não realizou o pagamento da 
anuidade referente a 2018 e, também, não solicitou isenção da anuidade até o prazo 
determinado legalmente (31/03/2018). Dessa forma, foi emitida a intimação nº 0575/18, 
em 03/04/2018, que foi recebida no endereço do profissional em 11/04/2018, conforme 
aviso de recebimento dos Correios. De acordo com o artigo 7º da Resolução Normativa 
nº 29 de 11/11/1971, após o recebimento da intimação, o intimado deve regularizar sua 
situação ou apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias e de acordo com o artigo 9º da 
mesma RN, após esse período deverá ser lavrado o “Termo de Revelia”. A intimação foi 
recebida no endereço do profissional, conforme aviso de recebimento dos Correios, mas 
ele não se manifestou dentro do prazo legal, por conseguinte, lhe foi aplicada a multa à 
revelia em 26/07/2018. Dessa forma, a multa aplicada cumpriu todos os procedimentos 
legais; o profissional, ao não responder à intimação dentro do prazo legal, deu causa a 
aplicação da mesma, portanto, está indeferida a solicitação de isenção da multa à revelia 
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aplicada em 26/07/2018. Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as 
correções legais, nos termos da RN 269.” 

Processo 0553/15 
Interessado Quézia Gabriela Tavares da Silva 
Conclusão “Deferida a solicitação de cancelamento de registro profissional; o processo 

administrativo deverá permanecer ativo até a quitação dos débitos em aberto.” 
Processo 0416/14 
Interessado Celso Nery Júnior 
Conclusão “A multa recebida pelo Profissional trata-se de uma multa à revelia, ou seja, uma multa 

aplicada após a falta de manifestação do profissional ao ser intimado. De acordo com o 
artigo 25, da Lei nº 2.800/56, o profissional da química é obrigado ao pagamento da taxa 
de anuidade até o dia 31/03 de cada ano. O Sr. Celso não realizou o pagamento da 
anuidade referente a 2018 e, também, não solicitou isenção da anuidade até o prazo 
determinado legalmente (31/03/2018). Dessa forma, foi emitida a intimação nº 1678/18, 
em 09/04/2018, que foi recebida no endereço do profissional em 18/04/2018, conforme 
aviso de recebimento dos Correios. De acordo com o artigo 7º da Resolução Normativa 
nº 29 de 11/11/1971, após o recebimento da intimação, o intimado deve regularizar sua 
situação ou apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias e de acordo com o artigo 9º da 
mesma RN, após esse período deverá ser lavrado o “Termo de Revelia”. A intimação foi 
recebida no endereço do profissional, conforme aviso de recebimento dos Correios, mas 
ele não se manifestou dentro do prazo legal, por conseguinte, lhe foi aplicada a multa à 
revelia em 26/07/2018. Dessa forma, a multa aplicada cumpriu todos os procedimentos 
legais; o profissional, ao não responder à intimação dentro do prazo legal, deu causa a 
aplicação da mesma, portanto, está indeferida a solicitação de isenção da multa à revelia 
aplicada em 26/07/2018.” 

Processo 0494/13 
Interessado Lucas Daniel do Egito Nunes 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0595/10 
Interessado José Marcos da Silva 
Conclusão “Indeferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS. O profissional 

esteve registrado no cargo de “Supervisor de Fabricação de Açúcar” até 02/07/2018, 
portanto, não atende ao requisito no artigo 9º da RN 269. Indeferida a solicitação de 
isenção de 2019, por falta de amparo legal. Indeferida a solicitação de cancelamento da 
multa aplicada à revelia, após o profissional ser devidamente intimado, conforme aviso de 
recebimento dos Correios, e permanecido inerte. O profissional deverá quitar seus 
débitos junto ao CRQ-XII Região e solicitar transferência do seu registro para a região 
onde labora atualmente, caso não tenha retornado à XII Região.” 

Processo 0758/09 
Interessado Darlyngton das Chagas Barroso 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0039/05 
Interessado Cleidiane Maria de Sousa Oliveira 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS; dar andamento 

na multa aplicada corretamente após ter sido devidamente intimada, conforme aviso de 
recebimento dos Correios, e permanecido inerte.” 

Processo 0256/03 
Interessado Luiz Carlos Cordeiro Manso 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS. Dar andamento 

na multa aplicada corretamente após ter sido devidamente intimado, conforme aviso de 
recebimento dos Correios, e permanecido inerte.” 

Processo 0018/11 
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Interessado Maísa Carolina Campos Silva 
Conclusão “A multa recebida pela Profissional trata-se de uma multa à revelia, ou seja, uma multa 

aplicada após a falta de manifestação da profissional ao ser intimado. De acordo com o 
artigo 25, da Lei nº 2.800/56, o profissional da química é obrigado ao pagamento da taxa 
de anuidade até o dia 31/03 de cada ano. A Sra. Maisa não realizou o pagamento da 
anuidade referente a 2018 e, também, não solicitou isenção da anuidade até o prazo 
determinado legalmente (31/03/2018). Dessa forma, foi emitida a intimação nº 1300/18, 
em 09/04/2018, que foi recebida no endereço do profissional em 19/04/2018, conforme 
aviso de recebimento dos Correios, pelo pai da profissional “Lindomar Marcelino Silva”. 
De acordo com o artigo 7º da Resolução Normativa nº 29 de 11/11/1971, após o 
recebimento da intimação, o intimado deve regularizar sua situação ou apresentar defesa 
escrita no prazo de 15 dias e de acordo com o artigo 9º da mesma RN, após esse 
período deverá ser lavrado o “Termo de Revelia”. A intimação foi recebida no endereço 
da profissional, conforme aviso de recebimento dos Correios, mas ela não se manifestou 
dentro do prazo legal, por conseguinte, lhe foi aplicada a multa à revelia em 28/06/2018. 
Dessa forma, a multa aplicada cumpriu todos os procedimentos legais; a profissional, ao 
não responder à intimação dentro do prazo legal, deu causa a aplicação da mesma, 
portanto, está indeferida a solicitação de isenção da multa à revelia aplicada em 
28/06/2018.” 

Processo 0173/06 
Interessado Fernando Willian Porfirio 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento de todas as multas, em 15 vezes.” 
Processo 0490/09 
Interessado Egmar Cardoso Costa 
Conclusão “Conforme o artigo 5º da Lei nº 12.514/2011, o fato gerador da taxa de anuidade é a 

inscrição no referido Conselho. O Profissional possui registro junto ao CRQ-XII Região 
desde 2009, mas não honrou com o compromisso de quitar as taxas de anuidade 
previstas no artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. Apesar de não laborar na XII Região desde 
2011, o profissional não esteve desempregado, portanto, não atende aos critérios das 
Resoluções Normativas do CFQ para ter direito à isenção de anuidade. Portanto, está 
indeferida a solicitação de isenção das anuidades de 2012 a 2017.” 

Processo 0739/12 
Interessado Adriana Paulino da Silva 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS. Isente-se, 

também, a multa à revelia aplicada em 26/07/2018, considerando-se a atualização de 
endereço feito pela profissional em 2016.” 

Processo 0732/09 
Interessado Naete Faenne Carneiro de Oliveira e Silva 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS; dar andamento 

na multa aplicada corretamente após ter sido devidamente intimada, conforme aviso de 
recebimento dos Correios, e permanecido inerte.” 

 

Conselheiro Pedro de Carvalho Barros 

Processo 0023/03 
Interessado Marlos Leandro da Silva 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção das anuidades em aberto. Mantenha-se a cobrança da 

multa, das custas e dos honorários do processo judicial. Deferida a solicitação de 
cancelamento de registro, após a devolução da cédula profissional e do livreto. 
Mantenha-se o processo sobrestado sem emissão de novas cobranças. Após a quitação 
dos débitos, retorne para encerramento do processo.” 

Processo 1919/17 
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Interessado Sabrina Matias Gondim 
Conclusão “Deferida a solicitação de pagamento proporcional, conforme art. 9º, da RN nº 269 do 

CFQ.” 
Processo 0605/12 
Interessado Marcos Antônio da Silva Júnior 
Conclusão “Deferida a solicitação de pagamento proporcional, conforme art. 9º, da RN nº 269 do 

CFQ.” 
Processo 0563/18 
Interessado Juliana Maria dos Santos 
Conclusão “Deferida solicitação, encerre-se o presente processo.” 
Processo 0077/10 
Interessado Thyago Mateus de Paula Monteiro 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0005/10 
Interessado Priscilla Rodrigues Borges 
Conclusão “Considerando que a profissional estava regularizada perante outro órgão de fiscalização 

profissional, considerando sua regularização atual perante este CRQ, meu parecer é que 
seja deferida a isenção das anuidades de 2013 a 2017.” 

Processo 0766/09 
Interessado Paulo Roberto Pinheiro Júnior 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0665/09 
Interessado Anne Allice Oliveira Sousa 
Conclusão “Deferida a solicitação de pagamento proporcional, conforme art. 9º, da RN nº 269 do 

CFQ.” 
Processo 0537/07 
Interessado Aroldo Batista dos Santos 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção das anuidades de 2010 a 2018, conforme CTPS; dar 

andamento na cobrança de multas aplicadas corretamente após a falta de manifestação 
do profissional ao receber as intimações.” 

Processo 0431/09 
Interessado Gislane Silvério Neto Barreto 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total em 24 parcelas. Ressaltando que 

a falta de pagamento das parcelas acarretará na suspensão do parcelamento.” 
Processo 0372/05 
Interessado Adelaide Maria da Conceição Santos 
Conclusão “Considerando a documentação apresentada pela Sra. Profissional, meu parecer é que 

ela seja isenta do pagamento das anuidades em aberto, tendo em vista que ela não 
desempenhou sua profissão de química a partir do ano de 2008. Quanto ao pedido de 
isenção das multas, elas se referem a sanções administrativas aplicadas após a falta de 
manifestação da profissional ao receber as intimações. De acordo com o artigo 7º da 
Resolução Normativa nº 29 de 11/11/1971, após o recebimento da intimação, o intimado 
deve regularizar sua situação ou apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias e de 
acordo com o artigo 9º da mesma RN, após esse período deverá ser lavrado o “Termo de 
Revelia”. As intimações foram recebidas no endereço para correspondência informado 
pela profissional, conforme aviso de recebimento dos Correios, mas a profissional não as 
respondeu dentro do prazo legal. Por descumprimento do que foi exigido nas intimações 
(regularizar sua situação ou apresentar defesa por escrito no prazo de 15 dias) a 
profissional recebeu as sanções administrativas. Dessa forma, as multas aplicadas 
cumpriram todos os procedimentos legais; a profissional, ao não responder as intimações 
dentro do prazo legal, deu causa a aplicação das mesmas, portanto, está indeferida a 
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solicitação de isenção das multas aplicadas após a falta de manifestação da profissional 
ao receber as intimações. Deferida a solicitação de baixa de registro profissional após a 
devolução da cédula e do livreto profissional. Quanto ao processo administrativo, 
mantenha-o ativo, sem emissão de novas cobranças, até a quitação de todos débitos 
pela Sra. Profissional.” 

Processo 0224/07 
Interessado Adriano Rodrigues Filho 
Conclusão “A solicitação de isenção da anuidade de 2018 foi deferida, conforme ofício nº 699/2018; 

quanto ao parcelamento, deferida nova solicitação de parcelamento dos débitos totais, 
nos termos da RN nº 269.” 

Processo 0122/15 
Interessado Watson Rodrigues dos Santos 
Conclusão “Deferida a solicitação, encerre-se o presente processo.” 
Processo 0239/12 
Interessado Murilo Guimarães de Jesus Gomes 
Conclusão “Considerando a regularização do trabalhador, encerre-se o presente processo.” 
Processo 0839/12 
Interessado Odlon da Cunha 
Conclusão “Considerando-se a solicitação de cancelamento de registro feita pelo profissional em 

2016, providencie-se o cancelamento do registro do profissional, mantendo o processo 
sobrestado, sem emissão de novas cobranças. Considerando a mesma solicitação, 
cancele-se a intimação nº 1521/18 e, consequentemente, a multa aplicada em 
28/06/2018 e a anuidade de 2018. Providencie-se a cobrança da dívida o profissional e 
mantenha-se o processo administrativo sobrestado até a quitação da mesma. Após a 
quitação, o processo poderá ser encerrado.” 

  
Conselheiro Alexandre Perez Umpierre 

Processo 0455/09 
Interessado Shirley Cristina de Paula Fernandes 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS; dar andamento 

na multa aplicada corretamente após ter sido devidamente intimada, conforme aviso de 
recebimento dos Correios, e permanecido inerte.” 

Processo 0647/12 
Interessado Gabriel David Cassal de Medeiros 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0111/09 
Interessado Hugo de Farias Ramalho 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0212/16 
Interessado Ingrid Sobabe Pereira Almeida 
Conclusão “Indeferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018. Conforme cópia da CTPS da 

profissional, ela esteve registrada no cargo de “Assistente de Qualidade” na empresa 
“Doce Vida Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios” até o dia 25/06/2018, 
portanto, ela desempenhou sua profissão no referido ano e não atende aos requisitos do 
artigo 9º da RN nº 269 do CFQ para ter direito à isenção de anuidade. Deferida a 
solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 

Processo 0206/11 
Interessado Nayra Kelly Vaz Mendonça 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0088/12 
Interessado Patricia Vicente Paulino 
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Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 1268/15 
Interessado Paulo Roberto Andrade da Costa 
Conclusão “As multas recebidas pelo profissional tratam-se de sanções administrativas, ou seja, 

multas aplicadas após a falta de manifestação do profissional ao receber as intimações. 
De acordo com o artigo 7º da Resolução Normativa nº 29 de 11/11/1971, após o 
recebimento da intimação, o intimado deve regularizar sua situação ou apresentar defesa 
escrita no prazo de 15 dias e de acordo com o artigo 9º da mesma RN, após esse 
período deverá ser lavrado o “Termo de Revelia”. Todas as intimações foram recebidas 
no endereço residencial do profissional, um que foi informado durante a fiscalização e 
outro que foi confirmado na sua carta de solicitação, conforme é possível constatar nos 
Avisos de Recebimento dos Correios. Dessa forma, as multas aplicadas cumpriram todos 
os procedimentos legais; o profissional, ao não responder às intimações dentro do prazo 
legal, deu causa a aplicação das mesmas, portanto, está indeferida a solicitação de 
isenção das multas aplicadas após a falta de manifestação do profissional ao receber as 
intimações.” 

Processo 0121/17 
Interessado Pablo Braga de Morais 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0115/13 
Interessado Jackson Ferreira Silva 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 0212/08 
Interessado Andreia Tavares Borges 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito em execução fiscal em 19 vezes. Cabe 

informar à Sra. Profissional que ela possui outros débitos em aberto com o CRQ-XII 
Região. Dar ciência à profissional dos demais débitos que não estão sendo cobrados 
através da execução fiscal.” 

Processo 0925/13 
Interessado Clayton Dias Brandão 
Conclusão “O CRQ-XII Região lamenta a situação informada pelo profissional. Porém, a multa 

recebida pelo Profissional trata-se de uma multa à revelia, ou seja, uma multa aplicada 
após a falta de manifestação do profissional ao ser intimado. De acordo com o artigo 25, 
da Lei nº 2.800/56, o profissional da química é obrigado ao pagamento da taxa de 
anuidade até o dia 31/03 de cada ano. O Sr. Clayton não realizou o pagamento da 
anuidade referente a 2018 e, também, não solicitou isenção da anuidade até o prazo 
determinado legalmente (31/03/2018). Dessa forma, foi emitida a intimação nº 1627/18, 
em 09/04/2018, que foi recebida no endereço do profissional em 18/04/2018, conforme 
aviso de recebimento dos Correios. De acordo com o artigo 7º da Resolução Normativa 
nº 29 de 11/11/1971, após o recebimento da intimação, o intimado deve regularizar sua 
situação ou apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias e de acordo com o artigo 9º da 
mesma RN, após esse período deverá ser lavrado o “Termo de Revelia”. A intimação foi 
recebida no endereço do profissional, conforme aviso de recebimento dos Correios, mas 
ele não se manifestou dentro do prazo legal, por conseguinte, lhe foi aplicada a multa à 
revelia em 28/06/2018. Dessa forma, a multa aplicada cumpriu todos os procedimentos 
legais; o profissional, ao não responder à intimação dentro do prazo legal, deu causa a 
aplicação da mesma, portanto, está indeferida a solicitação de isenção da multa à revelia 
aplicada em 28/06/2018.” 

Processo 0368/16 
Interessado Gleide Maria Oliveira de Araújo Silva 
Conclusão “Considerando a possibilidade de não ter sido devidamente intimada, deferida a 

solicitação de isenção da multa aplicada à revelia em 28/06/2018.” 
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Processo 0705/13 
Interessado Frankly Leite Feitosa 
Conclusão “O CRQ-XII Região lamenta a situação informada pelo profissional. Porém, a multa 

recebida pelo Profissional trata-se de uma multa à revelia, ou seja, uma multa aplicada 
após a falta de manifestação do profissional ao ser intimado. De acordo com o artigo 25, 
da Lei nº 2.800/56, o profissional da química é obrigado ao pagamento da taxa de 
anuidade até o dia 31/03 de cada ano. O Sr. Frankly não realizou o pagamento da 
anuidade referente a 2018 e, também, não solicitou isenção da anuidade até o prazo 
determinado legalmente (31/03/2018). Dessa forma, foi emitida a intimação no 1609/18, 
em 09/04/2018, que foi recebida no endereço do profissional em 23/04/2018, conforme 
aviso de recebimento dos Correios. De acordo com o artigo 7º da Resolução Normativa 
nº 29 de 11/11/1971, após o recebimento da intimação, o intimado deve regularizar sua 
situação ou apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias e de acordo com o artigo 9º da 
mesma RN, após esse período deverá ser lavrado o “Termo de Revelia”. A intimação foi 
recebida no endereço do profissional, conforme aviso de recebimento dos Correios, mas 
ele não se manifestou dentro do prazo legal, por conseguinte, lhe foi aplicada a multa à 
revelia em 26/07/2018. Dessa forma, a multa aplicada cumpriu todos os procedimentos 
legais; o profissional, ao não responder à intimação dentro do prazo legal, deu causa a 
aplicação da mesma, portanto, está indeferida a solicitação de isenção da multa à revelia 
aplicada em 26/07/2018. Deferida a solicitação de parcelamento dos débitos totais, em 10 
vezes, com as devidas correções legais. Informar ao Sr. Profissional sobre a 
possibilidade de pedido de isenção da taxa de anuidade, até o de 31/03 de cada ano, 
caso o mesmo esteja desempregado e sem realizar atividades na área da química como 
autônomo.” 

Processo 0011/08 
Interessado Rivaneide Nascimento dos Santos 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção das anuidades de 2015 a 2018, conforme CTPS. 

Quanto às multas, está indeferida a solicitação de cancelamento das mesmas, pois a 
profissional deu causa às suas aplicações, já que não cumpriu as determinações das 
intimações recebidas dentro do prazo legal.” 

Processo 0501/07 
Interessado Geraldo Magela Pimenta de Almeida 
Conclusão “Deferida a solicitação de autorização para atuar na XII Região, nos termos da RN 223 do 

CFQ. Analisando o termo de declaração nº R199/18(07), verifica-se que o profissional 
atua na XII Região, sem possuir autorização deste CRQ; portanto, no exercício ilegal da 
profissão de químico. O profissional está multado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico na XII Região nos anos de 2016 e 
2017.” 

Processo 0320/10 
Interessado Marcos Cesar Silva Valverde 
Conclusão “Considerando-se a documentação apresentada pelo Sr. Profissional, isente-se do 

pagamento das anuidades de 2012 a 2018, tendo em vista que não desempenhou a 
profissão de químico no referido período. Indeferida a solicitação de cancelamento das 
multas, por falta de amparo legal, por não haver manifestação do profissional ao receber 
as intimações. Deferida a baixa do registro após a devolução do livreto e cédula 
profissional, ressaltando que o presente processo administrativo somente será encerrado 
após a quitação dos débitos. Parcele-se os débitos totais, em 10 vezes, com as devidas 
correções legais.” 

Processo 1196/15 
Interessado Caroline Lucena Matos 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS. Considerando-

se que a profissional pode não ter recebido a intimação, ainda que a obrigação de manter 
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seu cadastro atualizado junto ao CRQ-XII Região fosse dela, está deferida a solicitação 
de isenção da multa à revelia.” 

Processo 0856/18 
Interessado Rivaldo Leite Dias 
Conclusão “Indeferida a solicitação de devolução das taxas, por falta de previsão legal.” 
Processo 0002/99 
Interessado Aquilino Gomes da Silva Filho 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS. Dar andamento 

na multa aplicada corretamente após ter sido devidamente intimado, conforme aviso de 
recebimento dos Correios, e permanecido inerte.” 

Processo 0117/17 
Interessado Patrícia Anne da Mata Monteiro 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção da anuidade de 2018, conforme CTPS. Dar andamento 

na multa aplicada corretamente após ter sido devidamente intimada, conforme aviso de 
recebimento dos Correios, e permanecido inerte.” 

Processo 0458/14 
Interessado Francisco Cleúdio Aguiar Lima 
Conclusão “Indeferida a solicitação de isenção da multa aplicada após a falta de manifestação do 

profissional ao receber a intimação.” 
Processo 0551/11 
Interessado Marcelo Luís Trombeta 
Conclusão “Indeferida a solicitação de isenção das multas; deferida a solicitação de parcelamento do 

débito total, com as correções legais.” 
Processo 0487/09 
Interessado Alessandro Ferreira Vial 
Conclusão “Deferida a solicitação de isenção das taxas de anuidade referentes a 2014 e 2015, 

conforme CTPS. Quanto à anuidade de 2016, verifica-se na cópia da CTPS que o 
profissional está registrado na empresa “Laticínios Rezende Ltda.” desde 18/07/2016, 
portanto, o profissional exerceu a sua profissão no ano de 2016, dessa forma, está 
indeferida a solicitação de isenção da anuidade de 2016. Deferida a solicitação de 
parcelamento do débito total, com as devidas correções legais. Após a quitação de seus 
débitos, o profissional deverá solicitar transferência para o CRQ-XXI Região (Espírito 
Santo), onde labora atualmente.” 

Processo 0117/14 
Interessado Paulo Roberto Équi 
Conclusão “Indeferida a solicitação de isenção das multas aplicadas após a falta de manifestação do 

profissional ao receber as intimações. Quanto às anuidades, cumpra-se o determinado na 
folha 61, à saber, ao Departamento de Fiscalização.” 

Processo 0341/09 
Interessado Valéria Gonçalves de Almeida 
Conclusão “Deferida a solicitação de baixa de registro, porém o processo administrativo só será 

encerrado após a quitação da multa em aberto aplicada em 30/06/2016, sobre a qual já 
se manifestaram a Plenária deste CRQ e do CFQ.” 

Processo 0220/08 
Interessado Divina Lucia Xavier dos Anjos 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento das anuidades de 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 e 2018, a profissional está no exercício ilegal da profissão de química (falta 
de pagamento de anuidades), conforme artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. A profissional, 
também, está no exercício ilegal da profissão por estar com o registro provisório vencido. 
A profissional está multada em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) pelo exercício 
ilegal da profissão de química. Caso o profissional regularize a sua situação, efetuando a 
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regularização quanto aos seus débitos e apresentando documentação para registro 
definitivo, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa 
multa será cancelada.” 

Processo 0636/13 
Interessado Daniele Aparecida Santos de Carvalho 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, a profissional está 

no exercício ilegal da profissão de química (falta de pagamento de anuidade), conforme 
artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. A profissional está multada em R$ 700,00 (setecentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de química (inadimplência na anuidade de 2018). 
Caso a profissional regularize a sua situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0181/13 
Interessado Ariany Evely de Oliveira 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, a profissional está 

no exercício ilegal da profissão de química (falta de pagamento de anuidade), conforme 
artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. A profissional está multada em R$ 700,00 (setecentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de química (inadimplência na anuidade de 2018). 
Caso a profissional regularize a sua situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0078/13 
Interessado Danillo Gabriel Martins 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento das anuidades de 2017 e 2018, o 

profissional está no exercício ilegal da profissão de químico (falta de pagamento de 
anuidades), conforme artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. O profissional está multado em 
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico 
(inadimplência nas anuidades de 2017 e 2018). Caso o profissional regularize a sua 
situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa 
multa será cancelada.” 

Processo 0062/13 
Interessado Eloir Santin 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2016, o profissional está 

no exercício ilegal da profissão de químico (falta de pagamento de anuidade), conforme 
artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. O profissional está multado em R$ 700,00 (setecentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico (inadimplência na anuidade de 2016). 
Caso o profissional regularize a sua situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0010/13 
Interessado Alisson Venturini Colonhenzi 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, o profissional está 

no exercício ilegal da profissão de químico (falta de pagamento de anuidade), conforme 
artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. O profissional está multado em R$ 700,00 (setecentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico (inadimplência na anuidade de 2018). 
Caso o profissional regularize a sua situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0704/12 
Interessado Dayane da Silva Filho 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento das anuidades de 2016 e 2017, a 

profissional está no exercício ilegal da profissão de química (falta de pagamento de 
anuidades), conforme artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. A profissional está multada em 
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de química 
(inadimplência nas anuidades de 2016 e 2017). Caso a profissional regularize a sua 
situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa 
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multa será cancelada.” 
Processo 0421/12 
Interessado Eduardo Martins Dias Campos 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, o profissional está 

no exercício ilegal da profissão de químico (falta de pagamento de anuidade), conforme 
artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. O profissional está multado em R$ 700,00 (setecentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico (inadimplência na anuidade de 2018). 
Caso o profissional regularize a sua situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0119/11 
Interessado Matheus Matias Arruda 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, o profissional está 

no exercício ilegal da profissão de químico (falta de pagamento de anuidade), conforme 
artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. O profissional está multado em R$ 700,00 (setecentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico (inadimplência na anuidade de 2018). 
Caso o profissional regularize a sua situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0423/10 
Interessado Divino Andrade Gomes 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2017, o profissional está 

no exercício ilegal da profissão de químico (falta de pagamento de anuidade), conforme 
artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. O profissional está multado em R$ 700,00 (setecentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico (inadimplência na anuidade de 2017). 
Caso o profissional regularize a sua situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0460/09 
Interessado Renato Candido da Silva 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, o profissional está 

no exercício ilegal da profissão de químico (falta de pagamento de anuidade), conforme 
artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. O profissional está multado em R$ 700,00 (setecentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico (inadimplência na anuidade de 2018). 
Caso o profissional regularize a sua situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0434/08 
Interessado Rodrigo Braghiroli 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, o profissional está 

no exercício ilegal da profissão de químico (falta de pagamento de anuidade), conforme 
artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. O profissional está multado em R$ 700,00 (setecentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico (inadimplência na anuidade de 2018). 
Caso o profissional regularize a sua situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0396/06 
Interessado Daniel Mendes 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, o profissional está 

no exercício ilegal da profissão de químico (falta de pagamento de anuidade), conforme 
artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. O profissional está multado em R$ 700,00 (setecentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico (inadimplência na anuidade de 2018). 
Caso o profissional regularize a sua situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 
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Conselheiro Jurandir Rodrigues de Souza 

Processo 0164/17 
Interessado Sagrada Flora Eireli 
Conclusão “Deferida a apresentação de Responsável Técnico.” 
Processo 0048/91 
Interessado Goiasa Goiatuba Álcool Ltda. 
Conclusão “Acolhemos a defesa referente ao abrigo das profissionais Sra. Paolla Marlene Caetano 

da Cunha e Sra. Taynara Marcia Guimarães Rocha. Quantos aos profissionais Srs. 
Alexandre Monezi Andrade, Bruno Marques Fraga e Joyce Silva de Faria, deverá ser 
aguardada a decisão de recurso junto ao CFQ.” 

Processo 1349/18 
Interessado I 9 – Comércio e Atacado de Alimentos, Bebidas e Matérias Primas Ltda. 
Conclusão “Deferida a solicitação de registro e de apresentação de Responsável Técnico.” 
Processo 1348/18 
Interessado ZIP Produtos de Limpeza Ltda. 
Conclusão “Deferidas as solicitações de registro e apresentação de responsável técnico.” 
Processo 0334/03 
Interessado Sitran Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda. 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, a empresa está 

no exercício ilegal de atividade na área da química (falta de pagamento de anuidade), 
conforme o artigo 28 da Lei nº 2.800/1956. A empresa está multada em R$ 5.500,00 
(cinco mil e quinhentos reais) pelo exercício ilegal de atividade na área da química 
(inadimplência na anuidade de 2018). Caso a empresa regularize a sua situação, em um 
prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 0126/08 
Interessado Curtpol Couros Tecnologia e Logística em Couros Ltda. 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, a empresa está 

no exercício ilegal de atividade na área da química (falta de pagamento de anuidade), 
conforme o artigo 28 da Lei nº 2.800/1956. A empresa está multada em R$ 2.820,00 (dois 
mil, oitocentos e vinte reais) pelo exercício ilegal de atividade na área da química 
(inadimplência na anuidade de 2018). Caso a empresa regularize a sua situação, em um 
prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 0347/09 
Interessado Lavanderia Clean Wash Ltda. ME 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, a empresa está 

no exercício ilegal de atividade na área da química (falta de pagamento de anuidade), 
conforme o artigo 28 da Lei nº 2.800/1956. A empresa está multada em R$ 1.950,00 (um 
mil, novecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal de atividade na área da química 
(inadimplência na anuidade de 2018). Caso a empresa regularize a sua situação, em um 
prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 0669/14 
Interessado Dianju Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, a empresa está 

no exercício ilegal de atividade na área da química (falta de pagamento de anuidade), 
conforme o artigo 28 da Lei nº 2.800/1956. A empresa está multada em R$ 1.100,00 (um 
mil e cem reais) pelo exercício ilegal de atividade na área da química (inadimplência na 
anuidade de 2018). Caso a empresa regularize a sua situação, em um prazo máximo de 
15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 
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Processo 0510/18 
Interessado Prismalatex Indústria e Comércio de Tintas Ltda. 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, a empresa está 

no exercício ilegal de atividade na área da química (falta de pagamento de anuidade), 
conforme o artigo 28 da Lei nº 2.800/1956. A empresa está multada em R$ 1.950,00 (um 
mil, novecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal de atividade na área da química 
(inadimplência na anuidade de 2018). Caso a empresa regularize a sua situação, em um 
prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 0569/18 
Interessado Monteiro e Coelho Chocolates Ltda. 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, a empresa está 

no exercício ilegal de atividade na área da química (falta de pagamento de anuidade), 
conforme o artigo 28 da Lei nº 2.800/1956. A empresa está multada em R$ 1.100,00 (um 
mil e cem reais) pelo exercício ilegal de atividade na área da química (inadimplência na 
anuidade de 2018). Caso a empresa regularize a sua situação, em um prazo máximo de 
15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0046/92 
Interessado Tec-Limp Tecnologia em Produtos de Limpeza Ltda. 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento da anuidade de 2018, a empresa está 

no exercício ilegal de atividade na área da química (falta de pagamento de anuidade), 
conforme o artigo 28 da Lei nº 2.800/1956. A empresa está multada em R$ 1.100,00 (um 
mil e cem reais) pelo exercício ilegal de atividade na área da química (inadimplência na 
anuidade de 2018). Caso a empresa regularize a sua situação, em um prazo máximo de 
15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0548/11 
Interessado SP Com. Consultoria Educacional Ltda. ME 
Conclusão “Deferida a solicitação de contratação de responsável técnico.” 
Processo 0092/95 
Interessado SP acessórios para autos e extintores Ltda. ME 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 1364/16 
Interessado MP – Saneamento Ambiental Ltda. EPP 
Conclusão “A defesa não apresenta novidades. O assunto já foi analisado pela Plenária do CRQ-XII 

Região e a decisão comunicada à empresa através do ofício parecer nº 412/2017. Assim, 
cumpra-se o determinado naquele ofício para o ano de 2017 em dobro para o ano de 
2018, por reincidência.” 

Processo 0873/12 
Interessado Master Factor Cosmeceutica Ltda. – ME 
Conclusão “Dessa forma, a multa aplicada cumpriu todos os procedimentos legais; a empresa, ao 

não responder à intimação dentro do prazo legal, deu causa a aplicação da mesma, 
portanto, está indeferida a solicitação de isenção da multa à revelia aplicada em 
28/06/2018, por falta de previsão legal.” 

Processo 0251/12 
Interessado Neocap Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. 
Conclusão “Está indeferida a solicitação de isenção das multas, por falta de previsão legal.” 
Processo 0472/18 
Interessado Nutratta Nutrição Animal Ltda. 
Conclusão “Diante do exposto, após análise minuciosa do processo e considerando que empresa 

Nutratta Nutrição Animal atua na área da química sem estar regularizada perante o CRQ-
XII Região, esse relator conclui que a empresa está no exercício ilegal de atividade na 
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área da química. A empresa está multada em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) 
pelo exercício ilegal de atividade na área da química. Caso a empresa regularize a sua 
situação, registrando-se neste Conselho Profissional e apresentando responsável técnico 
legalmente habilitado pela sua atividade básica que se situa na área da Química, em um 
prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

 

Conselheiro Lorena Mendes Alves 

Processo 1334/15 
Interessado Luana Priscilla Rodrigues Macêdo 
Conclusão “Considerando que a profissional solicitou o cancelamento do seu registro profissional 

antes do vencimento da anuidade de 2018; considerando que suas atividades são 
realizadas em outra jurisdição e que ela declara não lecionar para cursos de formação de 
profissionais da área da química, somente no ensino básico, meu parecer é para que seja 
deferida as solicitações de isenção da anuidade de 2018 e cancelamento de registro 
profissional. Notifique-se o CRQ da VI Região acerca desta profissional, que labora no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Paragominas – 
para que tome ciência da presença da profissional naquela região e, caso julgue 
necessário, proceda com a sua fiscalização.” 

Processo 2166/17 
Interessado Luan Azevedo Faria 
Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício da sua profissão 

de químico, de acordo com a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 
01/05/1943 – Consolidação das Leis do Trabalho – e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981. 
Portanto, está indeferida a solicitação de isenção das taxas de anuidade de 2017 e 2018. 
O profissional está multado em R$ 700,00 (setecentos reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2017 e 2018. Caso o profissional regularize a sua 
situação, efetuando o pagamento das referidas anuidades, em um prazo máximo de 15 
(quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0249/18 
Interessado Goiasminas Indústria de Laticínios Ltda. 
Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que a empresa Goiasminas Indústria de Laticínios 

Ltda. está atuando ilegalmente na área da química, de acordo com a Lei no 2.800 de 
18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 01/05/1943 – Consolidação das Leis do Trabalho – 
e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981, por não estar registrada neste Conselho e por não 
apresentar Responsável Técnico com formação na área da química. A empresa está 
multada em R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal 
de atividade na área da química (falta de registro e de apresentação de Responsável 
Técnico). Caso a empresa regularize a sua situação, registrando-se no CRQ-XII Região e 
apresentando um profissional da química regularizado neste Conselho como 
Responsável Técnico, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento 
deste, essa multa será cancelada. A empresa está multada em R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) pelo abrigo do trabalhador Elicarlos Ramos Alves no exercício ilegal da profissão 
de químico. Caso a empresa regularize a sua situação, providenciando a regularização 
do trabalhador, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, 
essa multa será cancelada.” 

Processo 0386/18 
Interessado Celso Ribeiro Barbosa 
Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o Sr. Celso Ribeiro Barbosa está exercendo 

ilegalmente a sua profissão na área da química – engenharia ambiental – de acordo com 
a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 01/05/1943 e a RN no 259 de 
16/01/2015. O profissional está multado em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) pelo 
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exercício ilegal da profissão nos anos de 2015, 2016 e 2017. O profissional está multado 
em R$ 700,00 (setecentos reais) pelo exercício ilegal da profissão no ano de 2018. Caso 
o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII Região, em um 
prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 0294/18 
Interessado Ivan Vieira Milhomem 
Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o trabalhador está em exercício ilegal da profissão 

de químico, de acordo com a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 
01/05/1943 – Consolidação das Leis do Trabalho – e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981. 
O trabalhador está multado em R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico. Caso o trabalhador regularize a sua situação em um prazo máximo 
de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 1016/16 
Interessado Ernane Florêncio de Sousa 
Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o referido trabalhador exerceu ilegalmente a 

profissão de químico nos anos anteriores ao seu registro, de acordo com o Decreto no 
85.877/1981 e o Decreto-Lei no 5.452/1943. O trabalhador está multado em R$ 700,00 
(setecentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no período anterior ao seu 
registro.” 

Processo 1574/16 
Interessado Indústria e Comércio de Alimentos Triangulo Ltda. – ME 
Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que a empresa está atuando ilegalmente na área da 

química, conforme a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 01/05/1943 – 
Consolidação das Leis do Trabalho – e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981. A empresa 
está multada em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) pelo exercício ilegal de atividade na 
área da química (falta de registro e de apresentação de Responsável Técnico). Caso a 
empresa regularize a sua situação, registrando-se no CRQ-XII Região e apresentando 
um profissional da química regularizado neste Conselho como Responsável Técnico, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada. A empresa está multada em R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo abrigo da 
profissional Liliane da Silva Marques no exercício ilegal da profissão de química. Caso a 
empresa regularize a sua situação, providenciando a regularização da profissional, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 0265/02 
Interessado Conágua Ambiental Ltda. 
Conclusão “Ainda que a empresa tenha a obrigação legal de prestar todos os esclarecimentos 

solicitados pelo Agente Fiscal do CRQ-XII Região, conforme prevê a Lei no 2.800 de 
18/06/1956 e o Decreto-Lei no 5.452 de 01/05/1943, seja ele através de documentos ou 
solicitação verbal, nesse momento será acolhida a defesa da empresa para a intimação 
por “resistência à fiscalização”. Analisando o presente processo, solicito que a empresa 
seja intimada pelo exercício ilegal de atividade na área da química, pelo abrigo dos 
profissionais Douglas Campos Prado, Ramon Mendes da Luz e Thiago Coelho Crispim 
no exercício ilegal da profissão de químico.” 

Processo 0375/18 
Interessado Thiago Coelho Crispim 
Conclusão “Ainda que o profissional tenha a obrigação legal de prestar todos os esclarecimentos 

solicitados pelo Agente Fiscal do CRQ-XII Região, conforme prevê a Lei no 2.800 de 
18/06/1956 e o Decreto-Lei no 5.452 de 01/05/1943, seja ele através de documentos ou 
solicitação verbal, nesse momento será acolhida a defesa do profissional para a 
intimação por “resistência à fiscalização”. Analisando o termo de declaração no G77/18-
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17, solicito que o profissional seja intimado pelo exercício ilegal da profissão de químico.” 
Processo 0969/17 
Interessado BRK Ambiental Goiás S.A. – Matriz 
Conclusão “Diante da proposta de regularização feita pela empresa BRK Ambiental ao CRQ-XII 

Região, esta Plenária defere a solicitação, nos seguintes termos: 1- Será concedido à 
empresa um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento deste, para a 
regularização dos profissionais que serão apresentados como Responsáveis Técnicos e 
para a regularização das unidades. Cabe ressaltar que deverá ser realizado o registro da 
matriz da empresa (processo 0969/17) e referente a esse processo será cobrada a taxa 
de anuidade e será isenta a taxa de AFT, já que a referida unidade não exige a 
contratação de um Responsável Técnico. Já para os processos 0974/17, 1139/17, 
0991/17, 0971/17, 0972/17, 0973/17, 0970/17 e 0968/17 não serão cobradas taxas de 
anuidade, somente o pagamento da taxa anual de Anotação de Função Técnica (AFT), 
com a devida apresentação do Responsável Técnico; 2- As multas aplicadas em 2017, 
pelo exercício ilegal de atividade na área da química, no valor de R$ 4.950,00 (quatro mil, 
novecentos e cinquenta reais) para cada unidade, não serão canceladas e não será dado 
nenhum desconto sobre elas. Considerando que a empresa deu causa à aplicação das 
mesmas e não cumpriu a determinação dos pareceres recebidos dentro do prazo exigido; 
3- As multas aplicadas no ano de 2018 referentes a cada unidade, no valor de 
R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), em dobro por reincidência, serão canceladas 
caso a empresa regularize a situação de todas as unidades, conforme “item 1”, dentro do 
prazo de 30 dias a contar do recebimento deste; 4- A multa referente ao processo da Sra. 
Profissional, Karen Cristine Alves Pimenta (processo 0505/13), não será discutida neste 
parecer, pois trata-se de uma multa referente ao exercício ilegal da profissão por aquela 
profissional e que está em grau de recurso no Conselho Federal de Química. Nesses 
termos, aguardamos a manifestação da empresa dentro do prazo supramencionado para 
regularização.” 

  

Conselheiro Gleyce Guimarães de Almeida 

Processo 0380/18 
Interessado Resíduo Zero Ambiental S.A. – Filial 
Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que a empresa Resíduo Zero Ambiental S.A. – Filial 

está no exercício ilegal de atividade na área da química, de acordo com a Lei no 2.800 de 
18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 01/05/1943 – Consolidação das Leis do Trabalho – 
e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981. A empresa está multada em R$ 4.950,00 (quatro 
mil, novecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal de atividade na área da química 
(falta de registro e de apresentação de Responsável Técnico). Caso a empresa regularize 
a sua situação, registrando-se no CRQ-XII Região e apresentando um profissional da 
química regularizado neste Conselho como Responsável Técnico, em um prazo máximo 
de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada. A 
empresa está multada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo abrigo do profissional Celso 
Ribeiro Barbosa no exercício ilegal da profissão de químico. Caso a empresa regularize a 
sua situação, providenciando a regularização do profissional, em um prazo máximo de 15 
(quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 1596/16 
Interessado Alex Praxedes dos Santos – EPP 
Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que a empresa está atuando ilegalmente na área da 

química, conforme a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 01/05/1943 – 
Consolidação das Leis do Trabalho – e o Decreto no  85.877 de 07/04/1981, por não estar 
regularizada neste Conselho e por não apresentar Responsável Técnico com formação 
na área da química habilitado pelo CRQ-XII Região. A empresa está multada em 
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) pelo exercício ilegal de atividade na área da química. 
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Caso a empresa regularize a sua situação em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0245/13 
Interessado Onix Comércio de Tintas Eireli ME 
Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que a empresa não permitiu a fiscalização do 

Conselho Regional de Química XII Região, em atendimento à Lei no 2.800 de 18/06/1956 
e ao Decreto-lei no 5.452 de 01/05/1943 – Consolidação das Leis do Trabalho. De acordo 
com o artigo 351 da CLT, a empresa deve ser multada por oposição à fiscalização. A 
empresa está multada em R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais) por 
resistência à fiscalização. Retorne ao Departamento de Fiscalização, com urgência.” 

Processo 0129/07 
Interessado Belma Industrial de Gêneros Alimentícios Ltda. 
Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que a empresa BELMA INDUSTRIA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA. é uma empresa da área da química e deve manter-se registrada 
e regularizada junto a este Conselho de acordo com a Lei no 2.800 de 18/06/1956, a Lei 
no 6.839 de 30/10/1980 e o Decreto-Lei no 5.452 de 01/05/1943 – Consolidação das Leis 
do Trabalho. Fica indeferida a solicitação de cancelamento do registro apresentada pela 
empresa. A empresa está multada em R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta 
reais) pelo exercício ilegal de atividade na área da química. Caso a empresa regularize a 
sua situação, efetuando o pagamento dos débitos referentes a 2018 e apresentando um 
profissional da química legalmente habilitado como Responsável Técnico, em um prazo 
máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

 

Conselheiro Roseli Aparecida Fiorentino 

Processo 1147/11 
Interessado Welerson Lopes Batista 
Conclusão “Portanto, considerando a existência de débitos referentes às anuidades dos exercícios 

de 2014 e 2015; e levando em consideração a aparente indisposição do Sr. profissional 
Welerson Lopes Batista em quitá-la administrativamente, uma vez que transcorreu todo o 
trâmite conferido ao conselho para cobrança, fica caracterizado infração contra o 
exercício de atividade da área da química. Diante do exposto, meu parecer é que o 
profissional seja multado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Caso o 
profissional se regularize, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do 
recebimento deste, essa multa poderá ser relevada. Informamos que o boleto para 
quitação do débito poderá ser solicitado no site: www.crq12.gov.br.” 

Processo 1158/11 
Interessado Bruno Cândido da Silva 
Conclusão “Portanto, considerando a existência de débito referente à anuidade do exercício de 2014; 

e levando em consideração a aparente indisposição do Sr. profissional Bruno Cândido da 
Silva em quitá-la administrativamente, uma vez que transcorreu todo o trâmite conferido 
ao conselho para cobrança, fica caracterizado infração contra o exercício de atividade da 
área da química. Diante do exposto, meu parecer é que o profissional seja multado em 
R$ 700,00 (setecentos reais). Caso o profissional se regularize, em um prazo máximo de 
15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa poderá ser relevada. 
Informamos que o boleto para quitação do débito poderá ser solicitado no 
site: www.crq12.gov.br.” 

Processo 0028/01 
Interessado Bruno Cesar Fernandes de Oliveira 
Conclusão “Portanto, considerando a existência de débito referente à anuidade do exercício de 2014; 

e levando em consideração a aparente indisposição do Sr. profissional Bruno Cesar 
Fernandes de Oliveira em quitá-la administrativamente, uma vez que transcorreu todo o 
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trâmite conferido ao conselho para cobrança, fica caracterizado infração contra o 
exercício de atividade da área da química. Diante do exposto, meu parecer é que o 
profissional seja multado em R$ 700,00 (setecentos reais). Caso o profissional se 
regularize, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa 
multa poderá ser relevada. Informamos que o boleto para quitação do débito poderá ser 
solicitado no site: www.crq12.gov.br.” 

Processo 0095/14 
Interessado Grazielle Vieira Dantas Vaz Corrêa 
Conclusão “Portanto, considerando a existência de débitos referentes às anuidades do exercício de 

2014 e 2015; e levando em consideração a aparente indisposição da Sra. profissional 
Grazielle Vieira Dantas Vaz Corrêa em quitá-la administrativamente, uma vez que 
transcorreu todo o trâmite conferido ao conselho para cobrança, fica caracterizado 
infração contra o exercício de atividade da área da química. Diante do exposto, meu 
parecer é que a profissional seja multada em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). 
Caso a profissional se regularize, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do 
recebimento deste, essa multa poderá ser relevada. Informamos que o boleto para 
quitação do débito poderá ser solicitado no site: www.crq12.gov.br.” 

Processo 0110/09 
Interessado Luis Eduardo Pereira Neves 
Conclusão “Portanto, considerando a existência de débito referente à anuidade do exercício de 2014; 

e levando em consideração a aparente indisposição do Sr. profissional Luis Eduardo 
Pereira Neves em quitá-la administrativamente, uma vez que transcorreu todo o trâmite 
conferido ao conselho para cobrança, fica caracterizado infração contra o exercício de 
atividade da área da química. Diante do exposto, meu parecer é que o profissional seja 
multado em R$ 700,00 (setecentos reais). Caso o profissional se regularize, em um prazo 
máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa poderá ser 
relevada. Informamos que o boleto para quitação do débito poderá ser solicitado no 
site: www.crq12.gov.br.” 

Processo 0146/04 
Interessado Izabella Caldeira Landim 
Conclusão “Portanto, considerando a existência de débito referente à anuidade do exercício de 2014; 

e levando em consideração a aparente indisposição da Sra. profissional Izabella Caldeira 
Landim em quitá-la administrativamente, uma vez que transcorreu todo o trâmite 
conferido ao conselho para cobrança, fica caracterizado infração contra o exercício de 
atividade da área da química. Diante do exposto, meu parecer é que a profissional seja 
multada em R$ 700,00 (setecentos reais). Caso a profissional se regularize, em um prazo 
máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa poderá ser 
relevada. Informamos que o boleto para quitação do débito poderá ser solicitado no 
site: www.crq12.gov.br.” 

Processo 0313/11 
Interessado Bruno Fagner dos Anjos Streit 
Conclusão “Portanto, considerando a existência de débitos referentes às anuidades do exercício de 

2014 e 2015; e levando em consideração a aparente indisposição do Sr. profissional 
Bruno Fagner dos Anjos Streit em quitá-la administrativamente, uma vez que transcorreu 
todo o trâmite conferido ao conselho para cobrança, fica caracterizado infração contra o 
exercício de atividade da área da química. Diante do exposto, meu parecer é que o 
profissional seja multado em R$ 700,00 (setecentos reais). Caso o profissional se 
regularize, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa 
multa poderá ser relevada. Informamos que o boleto para quitação do débito poderá ser 
solicitado no site: www.crq12.gov.br.” 

Processo 0430/13 
Interessado Alaene de Sousa Pinto 
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Conclusão “Portanto, considerando a existência de débitos referentes às anuidades do exercício de 
2014 e 2015; e levando em consideração a aparente indisposição da Sra. profissional 
Alaene de Sousa Pinto em quitá-la administrativamente, uma vez que transcorreu todo o 
trâmite conferido ao conselho para cobrança, fica caracterizado infração contra o 
exercício de atividade da área da química. Diante do exposto, meu parecer é que a 
profissional seja multada em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Caso a 
profissional se regularize, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do 
recebimento deste, essa multa poderá ser relevada. Informamos que o boleto para 
quitação do débito poderá ser solicitado no site: www.crq12.gov.br.” 

Processo 0565/09 
Interessado Alisson Moraes e Silva 
Conclusão “Portanto, considerando a existência de débitos referentes às anuidades do exercício de 

2014 a 2016; e levando em consideração a aparente indisposição do Sr. profissional 
Alisson Moraes e Silva em quitá-la administrativamente, uma vez que transcorreu todo o 
trâmite conferido ao conselho para cobrança, fica caracterizado infração contra o 
exercício de atividade da área da química. Diante do exposto, meu parecer é que o 
profissional seja multado em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Caso o profissional se 
regularize, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa 
multa poderá ser relevada. Informamos que o boleto para quitação do débito poderá ser 
solicitado no site: www.crq12.gov.br.” 

Processo 0763/14 
Interessado Jozimar Alves Conceição 
Conclusão “Portanto, considerando a existência de débitos referentes às anuidades do exercício de 

2014 a 2016; e levando em consideração a aparente indisposição do Sr. profissional 
Jozimar Alves Conceição em quitá-la administrativamente, uma vez que transcorreu todo 
o trâmite conferido ao conselho para cobrança, fica caracterizado infração contra o 
exercício de atividade da área da química. Diante do exposto, meu parecer é que o 
profissional seja multado em R$ 700,00 (setecentos reais). Caso o profissional se 
regularize, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa 
multa poderá ser relevada. Informamos que o boleto para quitação do débito poderá ser 
solicitado no site: www.crq12.gov.br.” 

Processo 0480/02 
Interessado Andrei Rangel Shweickardt 
Conclusão “Portanto, considerando a existência de débito referente à anuidade do exercício de 2017; 

e levando em consideração a aparente indisposição do Sr. profissional Andrei Rangel 
Shweickardt em quitá-la administrativamente, uma vez que transcorreu todo o trâmite 
conferido ao conselho para cobrança, fica caracterizado infração contra o exercício de 
atividade da área da química. Diante do exposto, meu parecer é que o profissional seja 
multado em R$ 700,00 (setecentos reais). Caso o profissional se regularize, em um prazo 
máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa poderá ser 
relevada. Informamos que o boleto para quitação do débito poderá ser solicitado no 
site: www.crq12.gov.br.” 

Processo 0070/18 
Interessado Liquigás Distribuidora S/A 
Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que a empresa está atuando ilegalmente na área da 

química, conforme a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 01/05/1943 – 
Consolidação das Leis do Trabalho – e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981. A empresa 
está multada em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) pelo exercício ilegal de 
atividade na área da química (falta de registro e falta de apresentação de Responsável 
Técnico). Caso a empresa regularize a sua situação em um prazo máximo de 15 (quinze) 
dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0712/13 
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Interessado Pedro Mezencio Filho 
Conclusão Portanto, considerando a existência de débito referente à anuidade do exercício de 2015; 

e levando em consideração a aparente indisposição do Sr. profissional Pedro Mezencio 
Filho em quitá-la administrativamente, uma vez que transcorreu todo o trâmite conferido 
ao conselho para cobrança, fica caracterizado infração contra o exercício de atividade da 
área da química. Diante do exposto, meu parecer é que o profissional seja multado em 
R$ 700,00 (setecentos reais). Caso o profissional se regularize, em um prazo máximo de 
15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa poderá ser relevada. 
Informamos que o boleto para quitação do débito poderá ser solicitado no site: 
www.crq12.gov.br “.” 

Processo 0698/13 
Interessado Mahnic Operadora Logística Ltda. 
Conclusão “Considerando o relatório de vistoria no B048/18, elaborado em 25/09/2018, verifica-se 

que a empresa não possui sua atividade básica na área da química. Dessa forma, 
considerando a solicitação de cancelamento de registro feita em 2016, meu parecer é que 
a empresa seja isenta das taxas de anuidade de 2016 a 2018, assim como das multas 
geradas à revelia a partir de intimações pelo exercício ilegal de atividade na área da 
química. Porém, analisando o relatório de vistoria no B048/18, verifica-se que na empresa 
há uma atividade privativa dos profissionais químicos, conforme Decreto no 85.877/1981, 
a saber, o tratamento de efluentes. Dessa forma, a empresa deve ser isenta do 
pagamento das taxas de anuidade, a partir do ano de 2019, e deve ser intimada para 
apresentar um profissional químico, legalmente habilitado, para ser Responsável Técnico 
pelo tratamento de efluentes da empresa.” 

Processo 1199/15 
Interessado D’Joflex Camas e Colchões Ltda. – ME 
Conclusão “Considerando a carta do Sr. Profissional apresentada em 18/09/2018, deferida a 

solicitação de apresentação de Responsável Técnico.” 
Processo 2118/17 
Interessado C R S Geradores Ltda. ME 
Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que a empresa está atuando ilegalmente na área da 

química, conforme a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 01/05/1943 – 
Consolidação das Leis do Trabalho – e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981, por não estar 
regularizada neste Conselho, por não apresentar Responsável Técnico com formação na 
área da química e habilitado pelo CRQ-XII Região. A empresa está multada em 
R$ 1.100,00 (mil e cem reais) pelo exercício ilegal de atividade na área da química (falta 
de Responsável Técnico). Caso a empresa regularize a sua situação, apresentando um 
Responsável Técnico devidamente habilitado e regularizado junto a este Conselho, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 0733/15 
Interessado Ambiental Laboratório e Soluções Ltda. – ME  
Conclusão “Está indeferida a solicitação de isenção da multa aplicada em 30/08/2018, por falta de 

previsão legal.” 
Processo 0154/14 
Interessado Castelo Comércio e Indústria de Alimentos Ltda. – ME  
Conclusão “Dessa forma, a multa aplicada cumpriu todos os procedimentos legais; a empresa, ao 

escolher não responder à intimação por escrito, dentro do prazo legal, deu causa a 
aplicação da mesma, portanto, está indeferida a solicitação de isenção da multa à 
revelia.” 

Processo 1371/18 
Interessado Jhonatan Alves dos Santos 02045298167 
Conclusão “Deferida a solicitação de registro e de apresentação de responsável técnico.” 
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Processo 0474/16 
Interessado Andrade Controle de Pragas Ltda. – ME  
Conclusão “Considerando a argumentação apresentada pela empresa, deferida a solicitação de 

prorrogação do prazo para regularização. A empresa deverá regularizar a sua situação 
perante o CRQ-XII Região, efetuando registro e apresentando um profissional da química 
legalmente habilitado como Responsável Técnico, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
a contar do recebimento deste. Caso a empresa atenda a essa determinação no prazo 
determinado, a multa aplicada através do ofício parecer no 249/2017 será cancelada.” 

Processo 1942/17 
Interessado Agência Tocantinense de Saneamento – ATS Matriz 
Conclusão “A referida solicitação de responsabilidade técnica poderá ser aceita, tendo em vista o 

porte das referidas unidades, mediante apresentação formal do Responsável Técnico e 
do cronograma em que o mesmo atenderá cada uma das unidades semanalmente.” 

Processo 0285/97 
Interessado Serviço Municipal de Água e Esgoto – SEMAE – ETA Itacajá 
Conclusão “Deferida a solicitação de contratação de responsável técnico.” 
Processo 1350/18 
Interessado Canaã Industria e Comércio de Produtos Químicos LTDA. – EPP 
Conclusão “Deferidas as solicitações de registro e apresentação de responsável técnico.” 
Processo 0908/17 
Interessado Svetilana Portes Xavier 
Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as correções legais.” 
Processo 1833/17 
Interessado Inocêncio Espíndula da Silva Neto 
Conclusão “O trabalhador já se encontrava no exercício ilegal da profissão de químico antes da 

solicitação de registro profissional. A efetivação do registro só ocorreu em 2018 por causa 
dos prazos que foram concedidos pelo CRQ-XII Região aos trabalhadores da ATS para 
sua regularização. Dessa forma, por já estar no exercício de atividades dos profissionais 
químicos no ano de 2017, está indeferida a solicitação de isenção da anuidade de 2017. 
O trabalhador está multado em R$ 700,00 (setecentos reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico no ano de 2017. Caso o trabalhador regularize a sua situação, 
efetuando o pagamento da referida anuidade, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 2095/17 
Interessado Eloídes Cordeiro de Souza 
Conclusão “Deferida a solicitação de pagamento proporcional, conforme art. 9º, da RN nº 269 do 

CFQ.” 
Processo 1971/17 
Interessado Sued Magno Costa Ferreira 
Conclusão “Deferida a solicitação de pagamento proporcional, conforme art. 9º, da RN nº 269 do 

CFQ.” 
Processo 1982/17 
Interessado Stéfanny Paula Silva de Assunção Couto 
Conclusão “Deferida a solicitação de pagamento proporcional, conforme art. 9º, da RN nº 269 do 

CFQ. Intime-se a profissional pelo exercício ilegal da profissão (registro provisório 
vencido).” 

Processo 0315/17 
Interessado Linda Nathália de Souza Lemes 
Conclusão “Considerando-se o Termo de Declaração nº G 276/18, encerre-se o presente processo.” 
Processo 0589/10 
Interessado Janaína Fagundes Germano 
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Conclusão “Conforme foi constatado, a profissional não atua na XII Região; dessa forma, a 
profissional deverá solicitar transferência para a região onde reside atualmente ou 
solicitar baixa do seu registro profissional.” 

Processo 1365/15 
Interessado Taynara Marcia Guimaraes Rocha 
Conclusão “Considerando-se as atividades descritas no Termo de Declaração nº R 188/18 (18), 

encerre-se o presente processo.” 
Processo 0859/16 
Interessado Roberto Saad Batista 
Conclusão “Considerando-se as atividades descritas no Termo de Declaração nº G 246/18 – 01, 

encerre-se o presente processo administrativo.” 
Processo 0704/10 
Interessado Adriano José Calsoni Camargo 
Conclusão “Encerre-se o presente processo.” 
Processo 0102/18 
Interessado Alfredo Assad Filho 
Conclusão “Considerando que o parcelamento foi permitido ao profissional através do site do CRQ-

XII Região, ainda que o desconto seja concedido somente ao pagamento em cota única, 
conforme RN nº 269 do CFQ, meu parecer é que o profissional seja isento do pagamento 
do débito do valor residual da anuidade de 2018 e da respectiva multa.” 

Processo 0320/14 
Interessado Ricardo Camilo Araújo 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento das anuidades de 2015, 2016, 2017 e 

2018, o profissional está no exercício ilegal da profissão de químico (falta de pagamento 
de anuidades), conforme artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. O profissional está multado em 
R$ 2.800,00 (um mil e quatrocentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico 
(inadimplência nas anuidades de 2017 e 2018). Caso o profissional regularize a sua 
situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa 
multa será cancelada.” 

Processo 0765/14 
Interessado Romério de Oliveira Paraguai 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento das anuidades de 2017 e 2018, o 

profissional está no exercício ilegal da profissão de químico (falta de pagamento de 
anuidades), conforme artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. O profissional está multado em 
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico 
(inadimplência nas anuidades de 2017 e 2018). Caso o profissional regularize a sua 
situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa 
multa será cancelada.” 

Processo 0503/17 
Interessado Sebastião Rosa de Oliveira 
Conclusão “Considerando a inadimplência no parcelamento das anuidades de 2017 e 2018, o 

profissional está no exercício ilegal da profissão de químico (falta de pagamento de 
anuidades), conforme artigo 25 da Lei nº 2.800/1956. O profissional está multado em 
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico 
(inadimplência nas anuidades de 2017 e 2018). Caso o profissional regularize a sua 
situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa 
multa será cancelada.” 
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ANEXO “H” – PROCESSOS DISTRIBUIDOS PARA PARECER 
 

Conselheira Relatora: Lorena Mendes Alves 
1 0465/16 JBS S/A  
2 0084/00 JBS S.A – Goiânia 
3 0969/17 BRK Ambiental Goiás S.A. 
4 0391/02 FN – Comércio Contra Incêndio Ltda. 
5 1227/15 Intercement Brasil S/A 
6 0893/18 Minerva S/A 
7 0500/16 International Paper do Brasil Ltda. 
8 0312/94 Cia de Saneamento do Tocantins – ETA Palmeiropolis 
9 0392/11 Cia de Saneamento do Tocantins – ETA 007 
10 0669/15 Halex Istar Indústria Farmacêutica Ltda. 
11 0891/18 Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás 
12 0462/13 Cia de Saneamento do Tocantins – ETA Paranã 
13 0454/13 Cia de Saneamento do Tocantins 
14 0783/15 Marina Grazziele Lobo e Silva 
15 0078/01 Cleber Valeriano Ferreira 

   

Conselheiro Relator: Flávio Carvalho Marques 
1 0370/07 Rai Ingredientes Industrial S.A   
2 0979/18 Minelvina de Fátima da Silva 
3 0981/18 Letícia Oliveira Silva 
4 0982/18 Carla da Silva Ferreira 
5 0985/18 Letícia Cristina Paulista 
6 1041/18 Geovani Borges Carneiro 
7 1042/18 Mariana de Souza Inácio 
8 1171/18 Reginaldo Candido Freires 
9 1182/18 Maciel Costa Rodrigues 
10 1184/18 Eliseu Carneiro da Silva 
11 1186/18 Alexandre Ferreira Querino 

 
Conselheiro Relator: Flávio Colmati Júnior 
1 0884/18 Higor de Souza Santos 
2 0284/12 Valdney Maciel Mota 
3 0049/11 Eva Dark Rodrigues Moreira 
4 0973/16 Joyce  Silva de Faria 
5 0881/18 Marcelo Mendes Nunes 
6 0968/18 Estela Aparecida Costa 
7 0969/18 Rozilda Maria Dias 
8 0975/18 Laurice Gomes de Almeida 
9 0976/18 Adriana de Jesus Borges da Silva 
10 0977/18 Naiara Vieira Leal 
   
Conselheira Relatora: Roseli Aparecida Fiorentino 
1 479/18 Fabiana de Souza Dutra 
2 572/03 Sther Maria Lenza 
3 542/18 Suely Almeida de Moura Silva 
4 549/18 Wender Portilho Ciriano 
5 548/18 Roberto Constantino Tavares 
6 556/18 Valdivon Tavares de Souza 
7 552/18 Ranisley Siqueira Gonzaga 
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8 551/18 Hamilton Eustáquio da Silva 
9 553/18 Edson Constantino Tavares 
10 557/18 Carlos de Araújo Santos 
11 0171/14 MA Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – ME 
12 0571/18 STAE – Serviços Diversos Eireli 
13 0009/14 MJ de Oliveira – ME 
14 0260/93 Associação das Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário 
15 0067/09 Escola Evangélica Princípio da Sabedoria Ltda. 
16 0324/10 Edmar Ribeiro de Vasconcelos e Cia Ltda. 
17 0256/96 Fundação Escola Nacional de Administração Pública 
18 0760/11 Colégio JR Ltda. 
19 0984/18 Aparecida Luciana Figueiredo de Morais 
20 0980/18 Thaynara Saraiva Leal 
21 1147/11 Welerson Lopes Batista 
22 1158/11 Bruno Cândido da Silva 
23 0028/01 Bruno Cesar Fernandes de Oliveira 
24 0095/14 Grazielle Vieira Dantas Vaz Corrêa 
25 0110/09 Luis Eduardo Pereira Neves 
26 0146/04 Izabella Caldeira Landim 
27 0313/11 Bruno Fagner dos Anjos Streit 
28 0430/13 Alaene de Sousa Pinto 
29 0565/09 Alisson Moraes e Silva 
30 0763/14 Jozimar Alves Conceição 
31 0480/02 Andrei Rangel Shweickardt 

 
Conselheiro Relator: Alexandre Perez Umpierre 
1 1187/18 José Ricardo Ribeiro 
2 1195/18 André Luiz Lemos 
3 1205/18 Daniel Bruno de Freitas 
4 1227/18 Alessandro Marcelo Miranda 
5 1256/18 Jonathan Santiago Araújo 
6 1285/18 Guilherme de Amorim Rosa 
7 0502/86 Sociedade Hipica de Brasília 
8 0277/18 Transnorte Comércio e Transporte de Bebidas 
9 0302/87 Lirios Empreendimentos de Lazer Ltda. 
10 0736/12 Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. 

 
Conselheiro Relator: Gleyce Guimarães de Almeida  
1 0892/18 Indústria e Comércio Nobre Ltda.  
2 1119/18 Leonardo Santos da Silva 
3 0978/18 Paula Martins da Silva 
4 0375/09 Braulio Venâncio da Silva 
5 1975/17 Michelle Alves da Cruz Rosa 
6 1457/15 Paulo Ricardo Gomes 
7 0138/10 Amarildo Rodrigues Júnior 

 
Conselheiro Relator: Evilázaro Menezes de Oliveira Castro 
1 0701/86 Unilever Brasil Industrial Ltda.  

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


