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ATA DA 163a REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRQ-XII 
 

  
Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2018, às 18h00 (dezoito horas), na sede do CRQ-XII, 1 
situada à rua Amélia Artiaga Jardim no 528, Setor Marista, Goiânia – GO, realizou-se a 163a Reunião da 2 
Diretoria do CRQ-XII. Estiveram presentes, o presidente Dr. Luciano Figueiredo de Souza, a tesoureira 3 
Gleyce Guimarães de Almeida e eu, secretária Roseli Aparecida Fiorentino. O Presidente deu início à 4 
reunião com a discussão sobre a importância da participação do CRQ-XII em eventos da área da Química 5 
com o objetivo de divulgar as ações desta autarquia e a Legislação dos Químicos. Em seguida, o 6 
presidente informou à Diretoria que, em decorrência da dificuldade de espaço e devido ao grande fluxo de 7 
carros nas proximidades da sede do CRQ-XII, está sendo verificada a possibilidade de alugar vagas de 8 
estacionamentos próximos a sede deste órgão para facilitar o estacionamento de empresas e profissionais 9 
que buscam os serviços do CRQ-XII, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o presidente informou, 10 
para ciência da Diretoria, que realizou uma reunião com os colaboradores do CRQ-XII onde se apresentou 11 
e trocou informações para melhor interação da equipe. À sequência, o presidente também comunicou, 12 
para ciência da Diretoria, que dará andamento no processo de execução fiscal referente a empresa 13 
Saneamento de Goiás S.A – SANEAGO. Logo após, a Diretoria seguiu para discussão acerca das vagas 14 
em aberto para Conselheiros Titulares e Conselheiros Suplentes para compor a Plenária desta Autarquia, 15 
concluindo-se que as vagas deverão ser preenchidas conforme os trâmites legais através de eleição 16 
prevista para o início do ano de 2019. Em seguida, o presidente informou à Diretoria sobre os temas 17 
abordados no boletim informativo do CRQ-XII que será emitido no final de setembro de 2018. Como 18 
próximo assunto da pauta, o presidente manifestou sua preocupação em relação aos professores que 19 
ministram aulas no nível superior e que resistem a obrigatoriedade de registro no CRQ-XII para 20 
regularização de suas profissões. O presidente afirmou que o CRQ-XII deve manter proximidade com 21 
instituições de ensino que possuem cursos voltados para a área da química, pois são formadoras de 22 
opinião e responsáveis por conscientizar futuros profissionais da área da química sobre o exercício legal 23 
da atividade. Mencionou ainda, o objetivo de contatar diretamente a direção/professores dessas 24 
instituições para que tenham consciência da importância de suas funções dentro das mesmas, sendo esse 25 
entendimento apoiado e aprovado pela Diretoria do CRQ-XII. A seguir, o presidente apresentou para 26 
ciência da Diretoria as RN’s nos 270/18; 271/18; 272/18 e 273/18 do CFQ. Nada mais havendo a tratar, foi 27 
encerrada a reunião e eu, Roseli Aparecida Fiorentino, secretária do CRQ-XII, lavrei a presente ata que, 28 
sendo lida e aprovada, vai assinada pelo Sr. Presidente, e demais presentes. Goiânia, 14 de setembro de 29 
2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30 
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