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Ata da 372a Reunião Ordinária do CRQ–XII 
  

 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho de 2019 (dois mil e dezenove), às 16h00 (dezesseis horas), na 1 

sede do CRQ-XII, situada à rua Amélia Artiaga Jardim, no 528, Setor Marista, Goiânia – GO, realizou-se 2 

a 372a Reunião Ordinária do CRQ-XII. Estiveram presentes, o presidente Luciano Figueiredo de Souza, 3 

os conselheiros titulares Duarte Jesus de Lima, Evilázaro Menezes de Oliveira Castro, Flávio Carvalho 4 

Marques, José Daniel Ribeiro de Campos, Jurandir Rodrigues de Souza, Lorena Mendes Alves, Pedro 5 

de Carvalho Barros e Roseli Aparecida Fiorentino; os conselheiros suplentes Alexandre Perez Umpierre, 6 

Carlos José Silva Filho, Danns Pereira Barbosa, Flávio Colmati Júnior, Fernando Yuri Silva dos Anjos e 7 

Gleyce Guimarães de Almeida. O Presidente deu início à reunião com a apresentação dos Balancetes 8 

referentes ao segundo trimestre do exercício de 2019, os quais, após apreciação, foram aprovados por 9 

unanimidade, juntamente com o parecer da Comissão de Tomada de Contas. À sequência, o conselheiro 10 

Jurandir Rodrigues de Souza informou sobre o Decreto no 9.759/19, que estabelece diretrizes, regras e 11 

limitações para colegiados da administração pública federal, o qual será analisado para definir aspectos 12 

do regulamento de implantação e funcionamento das Câmaras Técnicas do CRQ-XII. Logo após, o 13 

presidente informou, para ciência da plenária, que a empresa Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO 14 

procurou o CRQ-XII para negociações buscando a regularização. A seguir, o conselheiro Fernando Yuri 15 

Silva dos Anjos manifestou sua preocupação com relação a desvinculação de registro de profissionais 16 

com formação na área da química junto ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT 01), 17 

transtorno que o próprio conselheiro enfrentou ao solicitar baixa de registro junto ao referido Conselho. À 18 

sequência, o Presidente informou sobre o recebimento do ofício nº 329/2019/PRES-CFQ que trata sobre 19 

as visitas das equipes técnicas do CFQ aos Conselhos Regionais de Química (CRQs), com o objetivo 20 

principal de analisar os documentos relativos aos procedimentos administrativos, financeiros e contábeis 21 

dos exercícios 2018 e 2019, visando a orientação dos atos praticados por cada CRQ. Logo após, o 22 

Presidente apresentou, para ciência da plenária, o relatório estatístico das atividades finalísticas do 23 

CRQ-XII, referentes ao primeiro semestre de 2019. A seguir, foi informado que, no período de 24 

22/06/2019 a 15/07/2019, foi concedido parcelamento de débitos a 05 (cinco) empresas, conforme RN no 25 

274 do CFQ. Em seguida, passou-se para a apreciação dos processos de empresas despachados “ad 26 

referendum”, cuja relação dos que foram deferidos consta no anexo “A” desta Ata; bem como, a relação 27 

daqueles que foram indeferidos, anexo “B”, totalizando 45 (quarenta e cinco) processos de empresas; a 28 

seguir, foram apreciados 11 (onze) processos de empresas multadas, cuja relação consta no anexo “C”. 29 

Logo após, a plenária seguiu para a apreciação dos pareceres elaborados pelos Srs. Conselheiros; no 30 

total foram apreciados pareceres em 45 (quarenta e cinco) processos, conforme anexo “D”. Em seguida, 31 

a plenária seguiu para a distribuição de processos aos conselheiros, para elaboração de pareceres, no 32 

total de 08 (oito) processos, cuja relação consta no anexo “E”. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 33 

a reunião e eu, Roseli Aparecida Fiorentino, secretária do CRQ-XII, lavrei a presente ata que, sendo lida 34 

e aprovada, vai assinada pelo Sr. Presidente, e demais presentes. Goiânia, 16 de julho de 2019.xxxxxxx 35 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 36 

 37 

 38 

 39 

Alexandre Perez Umpierre                               Carlos José Silva Filho 40 

 41 

 42 

 43 

Danns Pereira Barbosa                                Duarte Jesus de Lima 44 

 45 

 46 

 47 

Evilázaro Menezes de Oliveira Castro                  Fernando Yuri Silva dos Anjos  48 
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Flávio Carvalho Marques           Flávio Colmati Júnior 1 

 2 

 3 

 4 

Gleyce Guimarães de Almeida          José Daniel Ribeiro de Campos     5 

 6 

 7 

 8 

Jurandir Rodrigues de Souza              Lorena Mendes Alves 9 

 10 

 11 

 12 

Luciano Figueiredo de Souza                   Pedro de Carvalho Barros 13 

 14 

 15 

 16 

Roseli Aparecida Fiorentino 17 

 18 

 19 

 20 
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ANEXO “A” – RELAÇÃO DE EMPRESAS 
SOLICITAÇÕES DEFERIDAS “AD REFERENDUM” 

 
Processo para baixa 

1 1 0982/16 3A Gran Stille House Ltda. ME GO 

2 2 0288/18 Ind. e Com. de Carnes e Derivados Boi Brasil Ltda. GO 

3 3 0341/02 L.C Fernandes Seixas ME. DF 

4 4 0571/18 STAE – Serviços Diversos Eireli GO 

 
Processo para registro 

5 1 0765/19 A. M. de Sousa Eireli ME TO 

6 2 0784/19 Bernardino & Costa Representações Eireli ME GO 

7 3 0794/19 Camil Alimentos S.A. GO 

8 4 0743/19 Cerradinho Açúcar, Etanol e Energia S.A. GO 

9 5 0702/19 Eleni Fernandes dos Santos GO 

10 6 0695/19 FCF Químicos & Soluções Logísticas Eireli GO 

11 7 0745/19 Hadassah Cosméticos Ltda. ME GO 

12 8 0583/19 HR hospitalar Eireli GO 

13 9 0754/19 JR Industria e Comércio de Cachaça Ltda. GO 

14 10 0730/19 New Life Industria e Comércio Ltda. GO 

15 11 0773/19 União Alumínio Eireli GO 

16 12 0742/19 V&M Comércio de Cosméticos Eireli GO 

 
Processo para autorização de contratação de responsável técnico 

17 1 0765/19 A. M. de Sousa Eireli ME TO 

18 2 0285/18 Aerofibras Indústria e Comércio Ltda. ME GO 

19 3 0040/15 Agência Tocantinense de Saneamento – ATS – ETA Riachinho TO 

20 4 0037/15 Agência Tocantinense de Saneamento – ATS – ETA Centro dos Borges TO 

21 5 0140/98 ALS Brasil Ltda. GO 

22 6 0789/18 Associação de Pessoal da CEF no Estado do Tocantins TO 

23 7 0784/19 Bernardino & Costa Representações Eireli ME GO 

24 8 0794/19 Camil Alimentos S.A. GO 

25 9 0184/18 Campo Formoso Indústria e Com. de Bebidas Ltda. ME GO 

26 10 0743/19 Cerradinho Açúcar, Etanol e Energia S.A. GO 

27 11 0415/19 Eduardo Grymald Oliveira e Sousa 91535670134 GO 

28 12 0702/19 Eleni Fernandes dos Santos GO 

29 13 0695/19 FCF Químicos & Soluções Logísticas Eireli GO 

30 14 0411/03 Gardênia Oliveira Silva DF 

31 15 0745/19 Hadassah Cosméticos Ltda. ME GO 

32 16 0030/92 Heinz Brasil S/A GO 

33 17 0583/19 HR Hospitalar Eireli GO 

34 18 0180/06 Indústria de Produtos de Limpeza D'Super Eireli – EPP GO 

35 19 0754/19 JR Industria e Comércio de Cachaça Ltda. GO 

36 20 0234/06 La Nura Ind. e Com. de Cosméticos Ltda. GO 

37 21 0272/97 Natu Charm Ind. Com. Cosméticos Ltda. GO 

38 22 0730/19 New Life Industria e Comércio Ltda. GO 

39 23 0092/94 Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE – Abadiânia GO 

40 24 0773/19 União Alumínio Eireli GO 

41 25 0742/19 V&M Comércio de Cosméticos Eireli GO 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx–xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO “B” – RELAÇÃO DE EMPRESAS 
SOLICITAÇÕES INDEFERIDAS “AD REFERENDUM” 

 
 

 
Processo para baixa 

42 1 0290/19 Gurgel e Vieria Ltda. TO 

43 2 0230/06 JF Indústria e Com. de Doces e Laticínios Ltda. GO 

44 3 0157/14 Serra Azul Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. ME GO 

45 4 0203/10 Solvenlux Indústria e Comércio de Tintas Ltda. ME GO 

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx–xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO “C” – RELAÇÃO DE EMPRESAS 
MULTAS 

 

1 0487/05 Iguatu Waters Ltda. EPP TO 

2 0230/06 JF Indústria e Com. de Doces e Laticínios Ltda. GO 

3 0577/09 CAOA Montadora de Veículos S/A GO 

4 0203/10 Solvenlux Indústria e Comércio de Tintas Ltda. ME GO 

5 0736/12 Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. Filial GO 

6 1383/18 Equilíbrio Fertilizantes Ltda. GO 

7 0158/19 BQZ Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. TO 

8 0160/19 Biopetro Prestação de Serviços Ambientais Ltda. TO 

9 0442/19 Antônio Almeida da Costa 21921040149 GO 

10 0171/97 União Norte Brasileira de Educação e Cultura DF 

11 0237/98 Cicopal Indústria e Com. de Prod. Alimentícios e Higiene Pessoal Ltda. GO 

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx–xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO “D” – RELATO DE PARECERES 
 
 

Conselheiro Duarte Jesus de Lima 

Processo 1275/18 

Interessado Wênio Rodrigues de Souza 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1276/18 

Interessado Eduardo Ribeiro de Medeiros 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o trabalhador está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 
01/05/1943 e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981, por desempenhar atividades privativas 
do profissional da Química sem estar regularizado junto ao CRQ-XII. O trabalhador está 
multado em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) pelo exercício ilegal da profissão de 
químico. Caso o trabalhador regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, 
em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

 

Conselheiro Pedro de Carvalho Barros 

Processo 1289/18 

Interessado Thiago Rodrigues Pires 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1282/18 

Interessado Héber Bruno Ribeiro da Cunha 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o trabalhador está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 
01/05/1943 e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981, por desempenhar atividades privativas 
do profissional da Química sem estar regularizado junto ao CRQ-XII. O trabalhador está 
multado em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) pelo exercício ilegal da profissão de 
químico. Caso o trabalhador regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, 
em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1283/18 

Interessado Vigmar Cardoso da Silva 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
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desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1277/18 
Interessado Wigne Silva Souza 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) pelo exercício ilegal da profissão 
de químico nos anos de 2015 a 2018. O profissional está multado em R$ 500,00 
(quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 2019. Caso o 
profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em um prazo 
máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 1298/18 

Interessado João Batista Fernandes Vieira 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o trabalhador está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 
01/05/1943 e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981, por desempenhar atividades privativas 
do profissional da Química sem estar regularizado junto ao CRQ-XII. O trabalhador está 
multado em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) pelo exercício ilegal da profissão de 
químico. Caso o trabalhador regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, 
em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1300/18 

Interessado Edimar da Silva Júnior 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o trabalhador está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 
01/05/1943 e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981, por desempenhar atividades privativas 
do profissional da Química sem estar regularizado junto ao CRQ-XII. O trabalhador está 
multado em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) pelo exercício ilegal da profissão de 
químico. Caso o trabalhador regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, 
em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1302/18 

Interessado Daniel Gonçalves Netto 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de 
químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em R$ 700,00 (setecentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 2019. Caso o profissional 
regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em um prazo máximo de 15 
(quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 1303/18 

Interessado Euclides Borges 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Conselho Regional de Química - XII Região 
GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS 

 

Rua Amélia Artiaga Jardim, 528, Setor Marista  Fone (62) 32404600 / Fax (62) 32404609  CEP 74.180070  Goiânia GO 

Delegacia D. Federal  SCS 6  Bl A No. 81  Sala 517  Ed. José Severo  Fone/Fax (61) 32253777  CEP 70.326900  Brasília DF 
Delegacia Tocantins  104 Sul ACSE I Nº 102  Avenida JK, Sala 11, 1º Andar  Fone (63) 32131106  CEP 77.020012  Palmas TO 

Email: crq12@crq12.org.br / Site: www.crq12.gov.br 

8 

profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1295/18 

Interessado Anna Aurélia Almeida e Silva 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que a profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. A profissional está 
multada em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) pelo exercício ilegal da profissão de 
química nos anos de 2016 a 2018. A profissional está multada em R$ 700,00 (setecentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de química no ano de 2019. Caso a profissional 
regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em um prazo máximo de 15 
(quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 1287/18 

Interessado Gleidson Marcell Ribeiro Ramalho de Araújo 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1297/18 
Interessado João Marcos Marques de Souza 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o trabalhador está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 
01/05/1943 e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981, por desempenhar atividades privativas 
do profissional da Química sem estar regularizado junto ao CRQ-XII. O trabalhador está 
multado em R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da profissão de 
químico. Caso o trabalhador regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, 
em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

 

Conselheiro Lorena Mendes Alves 

Processo 1312/18 

Interessado Hiago Cardoso Selvino 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da profissão de 
químico nos anos de 2016 a 2018. O profissional está multado em R$ 500,00 (quinhentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 2019. Caso o profissional 
regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em um prazo máximo de 15 
(quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 1308/18 

Interessado Ricardo dos Santos Martins 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
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desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1306/18 
Interessado Marcelo Martins Dias Cardoso 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) pelo exercício ilegal da profissão 
de químico nos anos de 2015 a 2018. O profissional está multado em R$ 500,00 
(quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 2019. Caso o 
profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em um prazo 
máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 1305/18 

Interessado Régis Pacheco Mendes 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1314/18 

Interessado Alessandro Gomes Ramos 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o trabalhador está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 
01/05/1943 e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981, por desempenhar atividades privativas 
do profissional da Química sem estar regularizado junto ao CRQ-XII. O trabalhador está 
multado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) pelo exercício ilegal da profissão 
de químico. Caso o trabalhador regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-
XII, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa 
será cancelada.” 

Processo 1313/18 

Interessado Geovani Antônio da Silva 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o trabalhador está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 
01/05/1943 e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981, por desempenhar atividades privativas 
do profissional da Química sem estar regularizado junto ao CRQ-XII. O trabalhador está 
multado em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) pelo exercício ilegal da profissão de 
químico. Caso o trabalhador regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, 
em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1310/18 

Interessado Márcio Fernandes Ramos 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
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multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1304/18 

Interessado Reginaldo Pereira da Silva 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1315/18 

Interessado Joselito Dásio da Silva 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de 
químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em R$ 700,00 (setecentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 2019. Caso o profissional 
regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em um prazo máximo de 15 
(quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

  

Conselheiro Gleyce Guimarães de Almeida 

Processo 0237/98 

Interessado Cicopal Indústria e Com. De prod. Alimenticio e higiene pessoal 

Conclusão “Diante do exposto, o parecer é que a empresa Cicopal Indústria e Comercio de Produtos 
Alimentícios e Higiene Pessoal Ltda está atuando ilegalmente na área da química, por 
abrigar trabalhadores/profissionais no 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. A empresa está multada em 
R$ 3.008,50 (três mil e oito e cinquenta centavos) pelo abrigo de cada 
profissional/trabalhador exercendo ilegalmente profissão de químico. Caso a empresa 
regularize a sua situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do 
recebimento deste, essas multas serão canceladas. Acolhemos a defesa referente à 
intimação 0015/19, pelo abrigo do profissional José Ilário Ribeiro Neto, no exercício ilegal 
da profissão de Químico. Cancele-se a referida intimação.” 

 

Conselheiro Jurandir Rodrigues de Souza 

Processo 0442/19 

Interessado Antônio Almeida da Costa 21921040149 

Conclusão “Diante do exposto e após análise minuciosa do processo verifica-se que o 
Microempreendedor Individual Antônio Almeida da Costa 21921040149 possui sua 
atividade básica na área da química. Especificamente, a empresa pode ser enquadrada 
dentro do Decreto n° 85.877/81 no seu artigo 2º. Sendo assim, a empresa deve atender 
ao artigo 1o da Lei no 6.839, de 30 de outubro de 1980, e registrar-se no órgão de 
fiscalização em função da sua atividade básica, que é o Conselho Regional de Química e 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Conselho Regional de Química - XII Região 
GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS 

 

Rua Amélia Artiaga Jardim, 528, Setor Marista  Fone (62) 32404600 / Fax (62) 32404609  CEP 74.180070  Goiânia GO 

Delegacia D. Federal  SCS 6  Bl A No. 81  Sala 517  Ed. José Severo  Fone/Fax (61) 32253777  CEP 70.326900  Brasília DF 
Delegacia Tocantins  104 Sul ACSE I Nº 102  Avenida JK, Sala 11, 1º Andar  Fone (63) 32131106  CEP 77.020012  Palmas TO 

Email: crq12@crq12.org.br / Site: www.crq12.gov.br 

11 

apresentar Responsável Técnico devidamente habilitado neste Conselho. A empresa está 
multada em R$ 1.460,00 (um mil, quatrocentos e sessenta reais) pelo exercício ilegal de 
atividade na área da química. Caso a empresa regularize essa situação, em um prazo 
máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

  

Conselheiro Alexandre Perez Umpierre 

Processo 1285/18 

Interessado Guilherme de Amorim Rosa 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1309/18 

Interessado Eudes Félix Luiz 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o trabalhador está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo a Lei no 2.800 de 18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 
01/05/1943 e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981, por desempenhar atividades privativas 
do profissional da Química sem estar regularizado junto ao CRQ-XII. O trabalhador está 
multado em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) pelo exercício ilegal da profissão de 
químico. Caso o trabalhador regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, 
em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1307/18 

Interessado Claudinei João da Silva 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1301/18 

Interessado Flávia Netto Tartuci Lorenzi 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que a profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. A profissional está 
multada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de 
química nos anos de 2014 a 2018. A profissional está multada em R$ 700,00 (setecentos 
reais) pelo exercício ilegal da profissão de química no ano de 2019. Caso a profissional 
regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em um prazo máximo de 15 
(quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será cancelada.” 

Processo 0736/12 

Interessado Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. – Filial 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que a empresa está abrigando trabalhadores e 
profissionais no exercício ilegal da profissão de químico, de acordo a Lei no 2.800 de 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Conselho Regional de Química - XII Região 
GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS 

 

Rua Amélia Artiaga Jardim, 528, Setor Marista  Fone (62) 32404600 / Fax (62) 32404609  CEP 74.180070  Goiânia GO 

Delegacia D. Federal  SCS 6  Bl A No. 81  Sala 517  Ed. José Severo  Fone/Fax (61) 32253777  CEP 70.326900  Brasília DF 
Delegacia Tocantins  104 Sul ACSE I Nº 102  Avenida JK, Sala 11, 1º Andar  Fone (63) 32131106  CEP 77.020012  Palmas TO 

Email: crq12@crq12.org.br / Site: www.crq12.gov.br 

12 

18/06/1956, o Decreto-Lei no 5.452 de 01/05/1943 e o Decreto no 85.877 de 07/04/1981. 
A empresa está multada em R$ 3.008,50 (três mil e oito reais e cinquenta centavos) pelo 
abrigo de cada trabalhador/profissional no exercício ilegal da profissão de químico. Caso 
os trabalhadores/profissionais aos quais se referem as intimações, regularizem sua 
situação junto ao CRQ-XII, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do 
recebimento deste, a multa referente ao funcionário regularizado será cancelada.” 

Processo 1791/18 

Interessado Adimax Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. 

Conclusão “Acolhemos a defesa da empresa quanto à exigência de registro junto ao CRQ-XII e 
quanto à apresentação de Responsável Técnico. Quanto ao abrigo de profissionais no 
exercício ilegal de Químico, informe-se à empresa sobre a importância de se contratar 
profissionais Químicos devidamente registrados no CRQ para o desempenho das 
atividades laboratoriais. Mantenha-se o processo administrativo sobrestado, sem emissão 
de novas cobranças, para que a empresa seja novamente fiscalizada após julho/2020 
para verificação da regularidade da empresa junto ao CRMV e para fiscalização dos 
profissionais da área da química.” 

Processo 0577/09 

Interessado Caoa Montadora de Veículos S/A 

Conclusão “Diante do exposto, fica evidente que as atividades desenvolvidas pelos profissionais 
Paulo Henrique Francisco Vargas e Maxuel de Almeida Bita são sim atividades privativas 
dos profissionais químicos descritas pela Lei 2800/56, de forma que os dois profissionais 
são obrigados ao registro no CRQ-XII para o exercício da sua profissão. A empresa não 
atendeu ao artigo 27 da Lei 2800/56, quando contratou esses profissionais sem a 
comprovação de regularidade dos mesmos junto ao CRQ-XII, portanto, a empresa 
abrigou o exercício ilegal da profissão de Químico. O profissional Maxuel de Almeida Bita 
já regularizou sua situação junto ao CRQ-XII. Considerando-se o registro do profissional 
Maxuel de Almeida Bita, a empresa fica multada em R$ 3008,50 (três mil e oito reais e 
cinquenta centavos) por abrigo do profissional Paulo Henrique Francisco Vargas em 
exercício ilegal da profissão de Químico. Caso a empresa regularize essa situação, em 
um prazo máximo de quinze dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

 

Conselheiro Danns Pereira Barbosa 

Processo 0158/19 

Interessado BQZ indústria e comércio de bebidas Ltda. 

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 
registrada neste Conselho, por não apresentar Responsável Técnico habilitado pelo 
CRQ-XII Região e por abrigar uma profissional no exercício ilegal da profissão de 
química. A empresa está multada em R$ 3.890,00 (três mil, oitocentos e noventa reais) 
pelo exercício ilegal de atividade na área da química. Caso a empresa regularize a sua 
situação, efetuando seu registro 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. A empresa está multada em 
R$ 1.506,00 (um mil, quinhentos e seis reais) pelo abrigo da profissional Eloane Daize 
Gomes Dallastra no exercício ilegal da profissão de química. 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 0487/05 

Interessado Iguatu Waters Ltda. – EPP 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que a empresa Iguatu Waters Ltda. – EPP está 
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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, o Decreto nº 85.877 de 07/04/1981 e a RN nº 122 de 
09/11/1990 do CFQ, por não efetuar o pagamento das anuidades e por não apresentar 
um profissional Químico como Responsável Técnico. Também, ficou comprovado que a 
empresa resistiu à fiscalização do CRQ-XII. A empresa está multada em 3.000,00 (três 
mil reais) por resistência a fiscalização em 28/01/2019. A empresa está multada em 
R$ 4.160,00 (quatro mil, cento e sessenta reais) pelo exercício ilegal de atividade na área 
da química no ano de 2018 e em R$ 4.160,00 (quatro mil, cento e sessenta reais) pelo 
exercício ilegal de atividade na área da química no ano de 2019. Caso a empresa 
regularize a sua situação, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do 
recebimento deste, essas multas serão canceladas. Encaminhe-se a empresa, 
novamente, ao departamento de fiscalização para elaboração de um relatório de vistoria.” 

Processo 0290/19 

Interessado Gurgel e Vieria Ltda. 
Conclusão “A empresa possui sua atividade básica na área da química, portanto, deve manter-se 

registrada junto ao CRQ-XII. Como a empresa possui urgência na emissão do certificado 
de Anotação de Função Técnica, deverá ser emitido o boleto da AFT com o vencimento 
para o mês vigente. O restante do débito (anuidade de 2019) deverá ser reparcelada, 
com o vencimento da primeira parcela no mês seguinte ao do pagamento da AFT. Está 
indeferida a solicitação de cancelamento de registro, por falta de amparo legal. Emita-se 
o boleto com a taxa de AFT e proceda-se com o parcelamento da anuidade de 2019, em 
5 parcelas, com o vencimento da primeira parcela no mês seguinte ao do pagamento da 
taxa de AFT.” 

 

Conselheiro José Daniel Ribeiro de Campos 

Processo 0230/06 

Interessado JF Indústria e Com. de Doces e Laticínios Ltda. 

Conclusão “A empresa está multada em R$ 2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais) pelo 
exercício ilegal de atividade na área da química no ano de 2019 (reincidência). Caso a 
empresa regularize a sua situação, efetuando o pagamento da referida anuidade 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. A empresa está multada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por 
resistência à fiscalização.” 

Processo 0203/10 

Interessado Solvenlux Indústria e Comércio de Tintas Ltda. ME  

Conclusão “A empresa está multada em R$ 1.460,00 (um mil, quatrocentos e sessenta reais) pelo 
exercício ilegal de atividade na área da química no ano de 2019. Caso a empresa 
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. 
Após a regularização, caso a empresa tenha encerrado as suas atividades, poderá 
solicitar cancelamento do seu registro, comprovando essa situação.” 

Processo 0157/14 

Interessado Serra Azul Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. ME 

Conclusão “Está indeferida a solicitação de cancelamento de registro, por falta de amparo legal.” 

Processo 0192/07 

Interessado Abrasil Indústria e Com. de Abrasivos Ltda. ME 

Conclusão “Deferida a solicitação de parcelamento do débito total, com as devidas correções legais.” 

Conselheiro Flávio Colmati Júnior 

Processo 1471/16 

Interessado Nutroforte Ind. Com. Suplementos Animal Ltda. 

Conclusão “Acolhemos a defesa da empresa quanto à exigência de registro junto ao CRQ-XII e 
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quanto à apresentação de Responsável Técnico. Mantenha-se o processo administrativo 
sobrestado, sem emissão de novas cobranças, para que a empresa seja novamente 
fiscalizada após julho/2020 para verificação da regularidade da empresa junto ao CRMV 
e para fiscalização dos profissionais da área da química. Dar andamento na multa 
aplicada em função da resistência à fiscalização.” 

 

Conselheiro Flávio Carvalho Marques 

Processo 1280/18 

Interessado Ricardo Sauer Kruguer 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1284/18 

Interessado Diogo Teles Benedito 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1286/18 

Interessado Alex Almeida 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 

Processo 1290/18 

Interessado Rafael Inácio dos Santos 

Conclusão “Diante do exposto, meu parecer é que o profissional está no exercício ilegal da profissão 
de químico, de acordo com o artigo 25 da Lei no 2.800 de 18/06/1956, por estar 
desempenhando sua profissão sem o devido registro profissional. O profissional está 
multado em R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo exercício ilegal da 
profissão de químico nos anos de 2014 a 2018. O profissional está multado em 
R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo exercício ilegal da profissão de químico no ano de 
2019. Caso o profissional regularize a sua situação, registrando-se junto ao CRQ-XII, em 
um prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento deste, essa multa será 
cancelada.” 
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Conselheiro Carlos José Silva Filho 

Processo 0160/19 

Interessado Biopetro Prestação de Serviços Ambientais Ltda. 

Conclusão “Concluo que de acordo com a Lei nº 2.800, de 18 de junho de 1956, Decreto-Lei nº 
5.452 de 01 de maio de 1943 e Decreto nº 85.877 de 07 de abril de 1981, a empresa 
Biopetro Prestação de Serviços Ambientais Ltda., realiza atividades de prestação de 
serviços ambientais, com o gerenciamento da coleta, transporte, segregação, 
armazenagem e destinação final de resíduos contaminados com óleos lubrificantes, sem 
registro no Conselho Regional de Química e sem apresentação de um responsável 
técnico, está em EXERCÍCIO ILEGAL de atividades na área da química desde 2014. 
Deste modo, a empresa fica multada em R$ 3.890,00 (três mil, oitocentos e noventa 
reais) pelo exercício ilegal de atividades na área da química. Caso a empresa regularize a 
sua situação, registrando-se no CRQ-XII e apresentando um profissional Químico como 
Responsável Técnico, em um prazo máximo de 15 dias a contar do recebimento deste, 
essa multa será cancelada.” 

Processo 1383/18 

Interessado Equilíbrio Fertilizantes Ltda. 

Conclusão “Concluo que de acordo com a Lei nº 2.800 de 18 de junho de 1956, o Decreto nº 85.877 
de 07 de abril de 1981 em conjunto com o Decreto nº 85.877 de 07 de abril de 1981, a 
empresa não permitiu a fiscalização por parte do CRQ-XII, em duas ocasiões, restando 
configurada a oposição ao serviço de fiscalização pelo CRQ-XII. A empresa está multada 
em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por cada uma das resistências ao Serviço de 
Fiscalização pelo CRQ-XII. Encaminhe-se a empresa ao Departamento de Fiscalização, 
para elaboração de um relatório de vistoria.” 

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO “E” – PROCESSOS DISTRIBUIDOS PARA PARECER 
 

Conselheiro Relator: Evilázaro Menezes de Oliveira Castro 

1 0520/19 M.M.F. Produtos de Limpeza e Serviços 120DF Ltda. 

 

Conselheiro Relator: Flávio Carvalho Marques 

1 0071/04 Torpa Indústria Com. e Distribuidora Ltda. ME 

 

Conselheiro Relator: Carlos José Silva Filho 

1 0607/19 S&G Indústria e Soluções Ltda. 

 

Conselheiro Relator: Alexandre Perez Umpierre 

1 0907/12 Dermacap Indústria e Com. de Cosméticos Ltda. ME 

 

Conselheiro Relator: Carlos José Silva Filho 

1 0157/09 Serviço Social da Indústria – SESI – Barro Alto 

2 0282/03 Associação dos Servidores da Justiça Federal da 1ª Região 

 

Conselheiro Relator: Flávio Colmati Júnior 

1 0720/19 WDM Consultoria e Treinamento Empresarial Ltda. ME 

 

Conselheiro Relator: Pedro de Carvalho Barros 

1 0523/19 Sousa Manutenções e Perfurações Ltda. 

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx–xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


