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

Ata da 174ª Reunião da Diretoria do CRQ-XII
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Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2019, às 18h00 (dezoito horas), na sede do CRQ-XII, situada
à rua Amélia Artiaga Jardim no 528, Setor Marista, Goiânia – GO, realizou-se a 174ª Reunião da Diretoria
do CRQ XII. Estiveram presentes, o presidente Dr. Luciano Figueiredo de Souza, o vice-presidente Evilázaro
Menezes de Oliveira Castro, a tesoureira Gleyce Guimarães de Almeida e eu, secretária Roseli Aparecida
Fiorentino. O Presidente deu início à reunião e colocou para apreciação a Ata da 173ª reunião da diretoria
do CRQ-XII que, após leitura, foi aprovada. À sequência, o presidente apresentou à diretoria as propostas
de Resoluções Normativas (RNs) recebidas do Conselho Federal de Química, sendo a RN com os
procedimentos e valores para o pagamento de anuidades, taxas e multas para o exercício de 2020; RN do
Código de Ética de profissional e do Pool de serviços. Foram discutidas e sugeridas alterações as quais
serão remetidas ao Conselho Federal de Química. Logo após, o presidente colocou em discussão a inserção
de alguns tópicos na previsão orçamentária para o exercício do ano de 2020 do CRQ XII, sendo a mesma
aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente deu ciência à diretoria do convênio nº 009/2019 com
o Conselho Federal de Química, que trata do processo de auxílio para aquisição de imóvel e doação da
sede do CRQ XII. À sequência, o presidente colocou em discussão a necessidade de qualificação dos
servidores na área de licitação de obras e serviços de engenharia, tendo em vista as necessidades futuras
do Conselho. A diretoria aprovou por unanimidade a participação dos servidores no referido curso. Em
seguida, a diretoria deu continuidade à discussão sobre o estudo para viabilizar a emissão da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) pelo site do CRQ XII. Inicialmente, através da análise de uma planilha com
as diferentes áreas de formação e os serviços já realizados por esses profissionais, identificou-se a
necessidade de um levantamento mais específico com as respectivas atribuições em função da área de
formação para o correto funcionamento do processo de emissão da ART. A diretoria dará continuidade à
discussão na próxima reunião como assunto da pauta. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião
e eu, Roseli Aparecida Fiorentino, secretária do CRQ-XII, lavrei a presente ata que, sendo lida e aprovada,
vai assinada pelo Sr. Presidente, e demais presentes. Goiânia, 26 de agosto de 2019.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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