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CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO 

(Criado pela Resolução Normativa nº 62-CFQ, de 19/11/1982) 
 
ATA 473ª (QUADRICENTÉSIMA-SEPTUAGÉSIMA-TERCEIRA) REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CRQ-IX, REALIZADA NO DIA TRINTA DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZESSEIS. 
 
DATA, HORA E LOCAL – Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e 
dezesseis, às 18:30min., na sede do CRQ-IX 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 e EQ Rene 
Oscar Pugsley Junior e EQ Emerson Martim, foram cientificados através da 
Convocação nº 009/2016, 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 472ª Reunião Ordinária, que foi discutida e aprovada. 
PROCESSOS: a) – Temos para esta reunião 63 (sessenta e três) processos, 
sendo 39 (trinta e nove) de profissionais e 24 (vinte e quatro) de empresas. b) – O 
Sr. Presidente solicita aos Conselheiros que deem sequência aos relatos: 
Relatora Andrea Cristina D. Piluski – Processo nº. 16313/08 MAZP 
Distribuidora de Petróleo Ltda - Filial, pelo cancelamento do registro. Processo nº: 
19838/11 Luis Fabiano Gonçalves, indeferido o cancelamento do registro. 
Processo nº: 20274/11 Jasmim Ind. Com. de Produtos de Limpeza Ltda ME, pelo 
cancelamento do registro. Processo nº: 24940/16 Pernambuco Fibras Produtos 
Náuticos e Esportivos Ltda, não 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$ 2.479,45 (dois mil e quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e 
cinco 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: 23982/15 JBL Transportes Ltda EPP, manter a 
obrigatoriedade de 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$ 2.479,45 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco 
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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 24282/15 Teclab Laboratórios Ltda Filial, manter 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$ 2.479,45 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e 

cinco 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 24942/16 Nort Plast Ltda, não 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 Carlos Alberto Molkenthin – 
Processo nº 21304/12 Josiane Andrade Moreira, pela isenção da anuidade de 
2016. Processo nº 20837/12 Alessandra do Rosário, indeferido o cancelamento 
do registro. Processo nº. 10745/02 Irmãos Berlese Ltda, manter a obrigatoriedade 
de 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. Processo nº. 
16291/08 Município de Cascavel, 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, por reincidência, no valor de R$ 14.876,70 (quatorze mil, oitocentos e 
setenta e seis reais e setenta 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.  15417/06 Antonio Carlos Magdaleno, 
pelo indeferimento da isenção dos débitos e por conceder o cancelamento do 
registro; as anuidades serão cobradas administrativa ou judicialmente. Processo 
nº. 20551/11 Juliano Maria da Costa, indeferido o cancelamento do registro; não 
provimento da defesa em 1ª instância, mantendo a obrigatoriedade do registro no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ R$ 
1.487,67 (hum mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete 
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 
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pagamento.  Processo nº. 24896/16 Jéssica Pereira, não provimento da defesa 
em 1ª instância, mantendo a obrigatoriedade do registro no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 495,89 (quatrocentos e 
noventa e cinco reais e oitenta e nove 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 Carlos Alves de Oliveira – 
Processo nº. 24649/15 Ind. Com. de Laticínios Campo Verde Ltda, 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 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. 24652/15 N. S. Pifano Doces ME, 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 no valor de R$ 1.239,72 (hum mil, 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. 25054/16 Carolina Seremeta, pelo 
provimento da defesa, arquivando o processo. Processo nº. 24469/15 Flavia 
Cristina Grani de O. Correa Lopes, pela isenção da anuidade de 2016. Processo 
nº. 15320/13 Henrique Cesar Lopes Geraldino, pelo indeferimento da isenção da 
anuidade de 2016. Processo nº. 24199/15 Carolina Martins Cipriani Transportes 
ME, indeferido o pedido de cancelamento do registro, devendo apresentar o 
contrato com o responsável técnico. Processo nº. 24854/16 Carolini Zabotti, não 
provimento da defesa em 1ª instância, mantendo a obrigatoriedade do registro no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 991,78 

(novecentos e noventa e um reais e setenta e oito 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 Carlos de 
Barros Junior – Processo nº 24910/16 Adriane Viana Ferreira, oficiar a empresa 
para que informe o cargo e as atividades desenvolvidas pela profissional. 
Processo nº. 19502/10 Solange Lui, pela isenção da anuidade de 2016. 
Processo nº: 24744/16 Kethelee de Lima Rizzardi, manter a obrigatoriedade do 
registro no prazo de 15 (quinze) dias, e por não ter atendido ao chamamento deste 

Conselho, a aplicação de multa 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: 20052/11 Fernando Cesar 
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Altvater Junior, pelo cancelamento do registro. Processo nº. 21952/13 Erina 
Katsue Sugimoto Fukuda, pelo cancelamento do registro. Processo nº: 24863/16 
Marlise Michelle Franz, não provimento da defesa em 1ª instância, mantendo a 
obrigatoriedade do registro no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

de multa no valor de R$ 991,78 (novecentos e noventa e um reais e setenta e oito 
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 23804/15 Coutinho & Coutinho Ltda ME, 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 no valor de R$ 2.479,45 (dois 
mil e quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco 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 
Dimas Augusto Morozin Zaia – Processo nº 24607/15 Bioralei Lavanderia 
Industrial EIRELI - ME, 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 no 

valor de R$ 1.239,72 (hum mil, 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. 19811/11 Antonio Cesar Godoy, pela isenção da 
anuidade de 2016 e cancelamento do registro. Processo nº. 19204/10 Evandro 
Cesar Poças, pela isenção da anuidade de 2016. Processo nº: 21417/12 
Leonardo Nunes da Silva ME, baixar em diligência. Processo nº. 24623/16 
Alexsander da Rocha Nunes Comércio - INJETA, 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 no valor de R$ 1.239,72 (hum mil, 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. 24949/16 Agostinho Gomes da Fonseca e 
Cia. Ltda, não 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$ 1.239,72 
(hum mil, 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. 24959/16 Ghizoni e Ferreti Ltda, não provimento da defesa em 1ª 
instância, mantendo a obrigatoriedade do registro e apresentação do contrato com 
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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 e 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. 24678/15 L. T. 
Freitag & Cia. Ltda, 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 no 

valor de R$ 1.239,72 (hum mil, 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. 24751/16 Merpe Ind. de Peças Metalúrgicas Ltda, 
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 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:  24939/16 Metalúrgica Laranjeiras Ltda, não 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 e 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 16406/07 Danieli Andrea 
Nichele, pelo cancelamento do registro. Processo nº 16610/13 Miriane Isabel 
Plastwich Schneider, pela isenção da anuidade de 2016 e cancelamento do 
registro. Processo nº 16065/07 Claudiane de Abreu Dias, indeferido o pedido de 
isenção da anuidade de 2016. Processo nº:  19158/10 Vianflex Ind. Com. de 
Móveis Ltda EPP, não provimento da defesa em 1ª instância, mantendo a 
obrigatoriedade de 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 e 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 01456/84 
Compensados Mirim Ltda, pelo cancelamento do registro; anuidade de 2016 será 
cobrada proporcional ao mês de maio/2016. Processo nº. 02406/86 Aloisio 
Muller, pelo cancelamento do registro; anuidade de 2016 será cobrada 
proporcional ao mês de maio/2016. Processo nº. 15890/07 Alessandra Aparecida 
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Camargo, pelo cancelamento do registro; os débitos serão cobrados administrativa 
ou judicialmente. Processo nº. 07993/98 PQS Soluções Ambientais Ltda EPP, 
manter a obrigatoriedade de 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 no valor de R$ 2.479,45 (dois 
mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco 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. 24738/16 Brazoca Ind. Com. de Alimentos Ltda, 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 no valor de R$ 4.958,90 

(quatro mil e 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. 24916/16 Solange Pizato, não provimento da defesa em 1ª 
instância, mantendo a obrigatoriedade do registro no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 2.479,45 (dois mil, quatrocentos e 
setenta e nove reais e quarenta e cinco 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. 24923/16 Valéria Soares 
de Almeida, não provimento da defesa em 1ª instância, mantendo a 
obrigatoriedade do registro no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

de multa no valor de R$ 495,89 (quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e 
nove 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 René Oscar Pugsley Junior – Processo nº. 24899/16 
Jociane Mior, não provimento da defesa em 1ª instância, mantendo a 
obrigatoriedade do registro no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

de multa no valor de R$ 991,78 (novecentos e noventa e um reais e setenta e oito 
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. 08078/98 Renata Bachmann Guimarães Valt, pela 
isenção da anuidade de 2016. Processo nº:  05169/92 Evanise regina Dal’maso, 
pelo cancelamento do registro. Processo nº 10038/01 Ralfo Antonio Mattioli, pelo 
cancelamento do registro. Processo nº 24090/16 Andreia Soares de Araújo, 
manter a obrigatoriedade do registro no prazo de 15 (quinze) dias, e por não ter 

atendido ao chamamento deste Conselho, a aplicação de multa no valor de R$ 
495,89 (quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), para cuja 
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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 24741/16 Elton Negrelli, manter a obrigatoriedade do registro no 
prazo de 15 (quinze) dias, e por não ter atendido ao chamamento deste Conselho, 

a aplicação de multa no valor de R$ 495,89 (quatrocentos e noventa e cinco reais 
e oitenta e nove 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 24893/16 Dayandra Thais Kaefer Endler, não 
provimento da defesa em 1ª instância, mantendo a obrigatoriedade do registro no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 991,78 
(novecentos e noventa e um reais e setenta e oito 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 Emerson 
Martim – Processo nº 07191/97 Cristiane dos Santos Pereira, pelo deferimento 
do pedido de isenção da anuidade de 2016, devendo ser cobrado anuidade 
proporcional até julho/2016. Processo nº 18710/10 Franciele de Carvalho, pela 
isenção da anuidade de 2016. Processo nº 18933/10 Rita Silva da Rocha, pela 
isenção da anuidade de 2016 e cancelamento do registro. Processo nº 24750/16 
Kapersul Ind. Com. de Papeis S/A, 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 no valor de R$ 2.479,45 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e 
quarenta e cinco 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 24761/16 Ourotech Nutrição Animal Ltda, 
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 no valor de R$ 2.479,45 (dois 

mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco 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 24964/16 Imprime Ind. Com. de Auto Adesivos, não 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$ 2.479,45 (dois mil e quatrocentos e 
setenta e nove reais e quarenta e cinco 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 25055/16 Sorveteria 
Girassol Ltda ME, não provimento da defesa em 1ª instância, mantendo a 
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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$ 1.239,72 (hum mil, 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. 
  
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 setembro de 2016. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. João Batista Carlos Chiocca 
Secretário - CRQ 09300065 
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DOCUMENTO 1 - ATA 473ª (QUADRICENTÉSIMA-SEPTUAGÉSIMA-
TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ-IX, REALIZADA NO DIA TRINTA 
DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
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