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CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO 

(Criado pela Resolução Normativa nº 62-CFQ, de 19/11/1982) 
 
ATA 459ª (QUADRICENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CRQ-IX, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE FEVEREIRO 
DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
 
DATA, HORA E LOCAL - Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e 
dezesseis, às 18h00min., situado na Rua Monsenhor Celso, número duzentos e 
vinte e cinco, décimo andar, na Cidade de Curitiba/PR – CEP 80010-150. 
 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA - Os membros da Diretoria, Presidente Prof. 
Dilermando Brito Filho, Vice-Presidente Prof. Walter Kugler, Secretário Prof. 
João Batista Carlos Chiocca, Tesoureira Sra. Andréa Cristina Delgado 
Piluski, 2º Secretário TQ Carlos Alberto Molkenthin e 2º Tesoureiro Prof. 
Carlos Alves de Oliveira, bem como os demais Conselheiros, Prof. Carlos de 
Barros Junior, BQ Edward Borgo, Prof. Paulo Sergio Growoski Fontoura, 
Prof. Dimas Augusto Morozin Zaia e os Conselheiros Suplentes, EQ René 
Oscar Pugsley Junior e BQ Clayton Fernandes de Souza, foram cientificados 
através da Convocação nº 002/2016, conforme Lista de Presença anexa à 
presente ata (Documento 1), devidamente assinada. 
 
ABERTURA - O Sr. Presidente deu por aberta a 2ª reunião do dia e pediu ao 
Secretário para ler a ata da 458ª Reunião Ordinária, que foi discutida e aprovada. 
 
PROCESSOS: a) – Temos para esta reunião 62 (quarenta e sete) processos, 
sendo 48 (quarenta e oito) de profissionais e 14 (quatorze) de empresas. b) – O 
Sr. Presidente solicita aos Conselheiros que deem sequência aos relatos: Relator 
Dimas Augusto Morozin Zaia – Processo nº. 13884/05 Nutrimilho Ind. Com. de 
Alimentos Ltda, por manter a obrigatoriedade do registro e apresentação do 
contrato com químico habilitado e aqui registrado no prazo de 15 (quinze) dias, e 
por não ter atendido ao chamamento deste Conselho, a aplicação de multa 
imediata no valor de R$ 4.958,90 (quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e 
noventa centavos), para cuja quitação o valor será corrigido pela taxa referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC (ou outro índice que venha 
a substituí-la) acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior do 
pagamento. Processo nº: 21307/12 Consorcio Greca CBEMI, pelo cancelamento 
do registro da empresa. Processo nº: 21842/13 Josiele Siqueira Marcolino, pela 
isenção da anuidade de 2016. Processo nº: 21867/13 Ariane Caroline Ribicki, 
pela isenção da anuidade de 2016. Processo nº: 22034/13 Graziele Girardi, pelo 
cancelamento do registro. Processo nº: 24106/15 Alimentos Juriti Ltda, por 
manter a obrigatoriedade do registro e apresentação do contrato com químico 
habilitado e aqui registrado no prazo de 15 (quinze) dias, e por não ter atendido ao 
chamamento deste Conselho, a aplicação de multa imediata no valor de R$ 
4.958,90 (quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), para 
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cuja quitação o valor será corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia - SELIC (ou outro índice que venha a substituí-la) 
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior do pagamento. 
Processo nº: 24392/15 Thiago Borges & Monteiro Ltda – ME, por negar 
provimento da defesa em 1ª instância, mantendo a obrigatoriedade do registro e 
apresentação do contrato com químico habilitado e aqui registrado no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 4.958,90 (quatro mil 
novecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), para cuja quitação o 
valor será corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia - SELIC (ou outro índice que venha a substituí-la) acumulada 
mensalmente, até o último dia do mês anterior do pagamento. Relator Edward 
Borgo – Processo nº 06571/95 Marcelo Henrique Ferri M. Oliveira Teodósio, pelo 
cancelamento do registro. Processo nº. 08728/00 Janaina Carla Vicari de Lima, 
pelo cancelamento do registro. Processo nº - 15649/07 Daniele de Fátima 
Marques, pela isenção de 2016. Processo nº.  21103/12 Maxsuel Augusto 
Machado de Jesus, pelo indeferimento da isenção de 2015 e pelo deferimento da 
isenção de 2016 e cancelamento do registro. Processo nº. 21324/12 João Pedro 
Ampessan Vargas Garcia, pelo indeferimento do pedido de cancelamento do 
registro. Processo nº 22351/13 Invertmax Manipulação Com. Defensivos Naturais 
Ltda, por manter a obrigatoriedade do registro e apresentação do contrato com 
químico habilitado e aqui registrado no prazo de 15 (quinze) dias, e por não ter 
atendido ao chamamento deste Conselho, a aplicação de multa imediata no valor 
de R$ 4.958,90 (quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa 
centavos), para cuja quitação o valor será corrigido pela taxa referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC (ou outro índice que venha a 
substituí-la) acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior do 
pagamento. Relator João Batista Carlos Chiocca – Processo nº. 22523/13 
Renata Pacheco Frias, pelo cancelamento do registro. Processo nº. 22317/13 
Aldair Calistro de Matos, pelo cancelamento do registro. Processo nº. 22291/13 
Sandro Gonçalves Pereira, pelo cancelamento do registro. Processo nº. 21571/13 
Luciane Crevelim, pela isenção de 2016 e cancelamento do registro. Processo nº.  
16029/07 Elza Maria de Almeida Carlesso, pelo cancelamento do registro; os 
débitos anteriores serão cobrados administrativa ou judicialmente. Processo nº. 
06236/94 Valmor José Dalmora, pelo indeferimento do pedido de isenção de 2016. 
Processo nº.  04093/89 Adilson Antonio Ceronato, pela isenção de 2016. Relator 
Paulo Sergio G. Fontoura – Processo nº 20977/13 Anne Caroline Kambara 
Scholze, pela isenção de 2016. Processo nº. 16943/08 Aristides Fagundes Neto, 
pelo cancelamento do registro. Processo nº: 16765/08 Monique Anne Martins 
Figueira, pelo cancelamento do registro. Processo nº: 13989/05 Danielle 
Fernanda Barros, pela isenção da anuidade de 2016. Processo nº: 13879/05 
Gisele Adriana Wilcieski, pelo indeferimento do pedido cancelamento do registro. 
Processo nº: 12831/04 Maurílio Alves da Silva, por enviar ofício ao setor de RH 
da empresa onde trabalha solicitando informações sobre o cargo que ocupa. 
Processo nº: 00826/83 Medplast Ind. de Produtos Hospitalares Ltda, por manter a 
obrigatoriedade do registro e apresentação do contrato com químico habilitado e 
aqui registrado no prazo de 15 (quinze) dias, e por não ter atendido ao 
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chamamento deste Conselho, a aplicação de multa imediata no valor de R$ 
4.958,90 (quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), para 
cuja quitação o valor será corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia - SELIC (ou outro índice que venha a substituí-la) 
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior do pagamento. Relator 
Walter Kugler – Processo nº 24328/15 A. R. C. Logística e Alimentos Ltda - 
Filial, por manter a obrigatoriedade do registro e apresentação do contrato com 
químico habilitado e aqui registrado no prazo de 15 (quinze) dias, e por não ter 
atendido ao chamamento deste Conselho, a aplicação de multa imediata no valor 
de R$ 4.958,90 (quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa 
centavos), para cuja quitação o valor será corrigido pela taxa referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC (ou outro índice que venha a 
substituí-la) acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior do 
pagamento. Processo nº. 17489/09 Sandra Marques Pereira, pelo cancelamento 
do registro. Processo nº. 16434/08 Pedro Henrique Schnato Araújo, por baixar 
em diligência. Processo nº: 11188/02 Monique Barbosa de Assis Marques, pela 
isenção da anuidade de 2016. Processo nº. 11171/02 Adalton Luis Minconi, pelo 
cancelamento do registro. Processo nº. 10531/02 Richard Renato Lopes 
Smarzaro, pela isenção da anuidade de 2016. Processo nº. 09348/01 Edson 
Carlos Portela Franco, por baixar em diligência. Relatora Andrea Cristina 
Delgado Piluski – Processo nº. 24020/15 Preserv Consultoria Ambiental Ltda - 
ME, pelo cancelamento do registro. Processo nº. 23715/15 Donizete Pinheiro dos 
Santos - ME, por manter a obrigatoriedade do registro e apresentação do contrato 
com químico habilitado e aqui registrado no prazo de 15 (quinze) dias, e por não 
ter atendido ao chamamento deste Conselho, a aplicação de multa imediata no 
valor de R$ 1.239,72 (Hum mil e duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois 
centavos), para cuja quitação o valor será corrigido pela taxa referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC (ou outro índice que venha a 
substituí-la) acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior do 
pagamento. Processo nº:  23463/14 SS Trevo Sinalização e Conservação Ltda, 
pela isenção de 2016 e cancelamento do registro; os débitos (parcelas acordadas) 
serão cobrados administrativa ou judicialmente. Processo nº 22769/14 Natara 
Duane Borges de Castilhos, pela isenção da anuidade de 2016. Processo nº 
20510/11 Alexandra Beal, pelo cancelamento do registro. Processo nº 20014/11 
Rafael Lopes Ferreira, pela isenção da anuidade de 2016 e cancelamento do 
registro. Relator Carlos Alberto Molkenthin – Processo nº 06241/94 Alexandre 
Elias da Silva, pelo cancelamento do registro. Processo nº. 08872/00 Daniela 
Kuss, pelo cancelamento do registro. Processo nº. 09457/01 Meire Veiga, pelo 
cancelamento do registro. Processo nº. 10155/01 Fernando dos Santos, pelo 
cancelamento do registro. Processo nº. 16565/08 Daniela Gomes Diniz, pela 
isenção da anuidade de 2016. Processo nº. 19415/10 Caroline Groh Schultz, pela 
isenção da anuidade de 2016 e cancelamento do registro. Processo nº. 24222/15 
Funerária Vaticano de Curitiba Ltda, pelo arquivamento do processo. Relator 
René Oscar Pugsley Junior – Processo nº 19418/10 Valdemir da Silva Santos, 
pelo indeferimento do pedido de cancelamento do registro. Processo nº. 
19793/11 Valdirene Barão, pelo indeferimento do pedido de cancelamento do 
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registro. Processo nº. 20534/11 Osvaldo Vieira Casula, pelo cancelamento do 
registro. Processo nº. 21056/12 CPA Armazéns Gerais Ltda - Filial, por baixar em 
diligência. Processo nº. 21560/13 Juliana Ferreira Bonfim Soares, pelo 
cancelamento do registro. Processo nº. 22562/13 Clovis Loche, pela isenção da 
anuidade de 2016. Processo nº. 23537/14 Bellini Eduardo Lima, pelo 
indeferimento do pedido de cancelamento. Relator Clayton Fernandes de Souza 
– Processo nº. 20856/12 Etaniz Com. de Prods. Automotivos Ltda, por baixar em 
diligência. Processo nº. 20380/11 Viviane Alves Costa, pelo indeferimento do 
pedido de cancelamento do registro. Processo nº:  20075/11 Daiane Leticia de 
Souza, pelo cancelamento do registro. Processo nº 20021/11 Haysa Hechyllin 
Figueiredo, por baixar em diligência. Processo nº 19910/11 Juliana Souza Celloni, 
pelo cancelamento do registro. Processo nº 18100/09 Richard de Oliveira Gomes, 
pela isenção da anuidade de 2016 e cancelamento do registro. Processo nº 
17681/09 Merpe Metalúrgica Ltda, pelo cancelamento do registro da empresa. 
  
PALAVRA LIVRE E ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente deixou a palavra livre e 
como ninguém fez uso da mesma, encerrou a reunião da qual foi lavrada a 
presente ata. Curitiba, 26 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. João Batista Carlos Chiocca 
Secretário - CRQ 09300065 
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DOCUMENTO 1 - ATA 459ª (QUADRICENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA) 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ-IX, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 
LISTA DE PRESENÇA 

 

Nome Assinatura 

Presidente Prof. Dilermando Brito Filho 

CRQ 09300026 
 

Vice-Presidente Walter Kugler 

CRQ 09300003 
 

Secretário João Batista Carlos Chiocca 

CRQ 09300065 
 

Tesoureira Andréa Cristina D. Piluski 

CRQ 09200663 
 

2º Tesoureiro Prof. Carlos A. de Oliveira 

CRQ 09301545 
 

2º Secretário TQ Carlos A. Molkenthin  

CRQ 09400029 
 

Prof. Carlos de Barros Junior 

CRQ 09300211 
 

BQ Edward Borgo 

CRQ 09201185 
 

Prof. Paulo Sergio G. Fontoura 

CRQ 09300350 
 

LQ Dimas Augusto Morozin Zaia 

CRQ 09100610 
 

BQ Clayton Fernandes de Souza 

CRQ 09101267 
 

EQ René Oscar Pugsley Junior 

CRQ 09300506 
 

 


