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CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO 

(Criado pela Resolução Normativa nº 62-CFQ, de 19/11/1982) 
 
ATA 477ª (QUADRICENTÉSIMA-SEPTUAGÉSIMA-SÉTIMA) REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CRQ-IX, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE 
NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 
 
DATA, HORA E LOCAL – Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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 Mabel Elita A. Sônego, foram cientificados através 
da Convocação nº 011/2016, 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 476ª Reunião Ordinária, que foi discutida e aprovada. 
 
PROCESSOS: a) – Temos para esta reunião 70 (setenta) processos, sendo 56 
(cinquenta e seis) de profissionais e 14 (quatorze) de empresas. b) – O Sr. 
Presidente solicita aos Conselheiros que deem sequência aos relatos: Relator 
Carlos de Barros Junior – Processo nº. 24908/16 Kleber Hideo de Franca, 
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$ 

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. 24895/16 Gustavo Buzo de L. Belao, 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$ 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. 22942/14 Interpt Ltda, pelo cancelamento do 
registro. Processo nº. 14935/12 Karina Guedes C. do Amaral, pela isenção da 
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anuidade de 2016; indeferido o pedido de isenção da anuidade de 2015. 
Processo nº. 20997/12 Jaime Bartolomeu Filho, pelo cancelamento do registro; 
as anuidades de 2013 e 2014 serão cobradas administrativa ou judicialmente. 
Processo nº. 16717/08 Luzia Catiani de Oliveira, pela isenção da anuidade de 
2016. Processo nº. 25210/16 Fernando José Kamienski, 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. 25211/16 José Fernando 
Raymuni, 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 
Dimas Augusto Morozin Zaia – Processo nº 14865/06 Marcia Aparecida da S. 
Rondina, baixar em diligência. Processo nº. 17173/08 André Ricardo Cegatti, pelo 
cancelamento do registro. Processo nº: 19359/10 Fernanda Aline Ferro, pelo 
cancelamento do registro. Processo nº: 23779/15 Suely Paula Hegeto, pelo 
cancelamento do registro. Processo nº. 24911/16 Ronald Alexander M. Acevedo, 
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$ 
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: 25161/16 Ines C. Balzan & Cia. Ltda ME, 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 24198/16 Taina da Costa 
Calaca, 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$ 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 25165/16 Bio Plastic Ind. Com. de Embalagens Ltda ME, 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 
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(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 24969/16 Edivaldo de Souza Vintorin, 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. 16944/08 Dayane Aparecida L. Molina, pelo cancelamento do 
registro. Processo nº. 15683/07 José Eduardo Ferreira da C. Gardolinski, pela 
isenção da anuidade de 2016 e pelo cancelamento do registro. Processo nº: 
15741/07 Tania Menegol, pelo indeferimento do pedido de isenção da anuidade de 
2016. Processo nº. 24970/16 Adriano Aparecido S. da Cruz, 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. 25275/16 Manuli Fitasa do Brasil S/A, 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. Processo nº. 25263/16 Alumínio Cinco 
Estrelas Ltda EPP, 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. Processo nº. 15978/07 Nádia Zarebelni Delezuck, pelo indeferimento 
da isenção da anuidade de 2016 e do cancelamento, devendo permanecer 
registrada. Relator João Batista Carlos Chiocca – Processo nº. 24917/16 
Taciely Thais Camargo, 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$ 991,78 (novecentos e noventa e um reais e setenta e oito 
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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. 24915/16 Sinara Oliveira Dal Farra, 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$ 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:  
25228/16 Dienni Pinheiro Correa, pelo provimento da defesa, arquivando o 
processo. Processo nº 25226/16 Verginio Vilani Neto, pelo provimento da defesa, 
arquivando o processo. Processo nº 24368/15 Juliana Esteves da Silva, pelo 
cancelamento do registro; a anuidade de 2016 deverá ser paga proporcional até o 
mês 09/2016. Processo nº 11506/03 Alaércio Lisboa da S. Junior, pela isenção 
da anuidade de 2016 e cancelamento do registro. Processo nº:  09172/00 
Rosane Rosa de Souza, pelo cancelamento do registro. Processo nº:  05603/93 
Juarez Rogerio Cabral, pelo cancelamento do registro. Relator Paulo Sergio G. 
Fontoura – Processo nº 20254/11 Cecilia Helena de Oliveira Pinto Keller, pelo 
cancelamento do registro; indeferido o pedido de isenção das anuidades de 2013, 
2014 e 2016; os débitos serão cobrados administrativa ou judicialmente. 
Processo nº. 22936/14 Giseli Dreveniak, pelo cancelamento do registro; 
indeferido o pedido de isenção das anuidades de 2015 e 2016; os débitos serão 
cobrados administrativa ou judicialmente. Processo nº. 23394/14 Deividi Jack do 
Amaral, baixar em diligência. Processo nº. 25032/16 Peterson Vasconcellos 
Zequi, 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$ 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. 23719/15 Eduardo Ribeiro dos S. Junior, pelo cancelamento do 
registro. Processo nº. 23096/14 Maykon Douglas A. Rodrigues, 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. 25031/16 Luiz Felipe 
Priester, 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$ 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. 
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Processo nº 25134/16 Josias Aparecido Madeira, negar provimento a defesa, 
devendo fazer o registro como Técnico Provisionado de Laboratório, no prazo de 
30 (trinta) dias, sob pena de sofrer as sanções legais por exercício ilegal da 
profissão. Relator Walter Kugler – Processo nº. 17409/09 Christian Patrick 
Marzinkowski, pelo cancelamento do registro. Processo nº 17999/09 Samantha 
Ferreira Rabelo, pelo cancelamento do registro. Processo nº 20207/10 Viviane 
Antunes dos Santos, pelo cancelamento do registro. Processo nº 25247/16 Ind. 
de Embutidos Pepinão 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, 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. 24919/16 Thays Zeno Chedlovski, 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$ 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:  
24920/16 Thiago Alves Silva, 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$ 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. Relatora Andrea Cristina Delgado Piluski – Processo nº 0064/00 
Indústrias Químicas Melyane S/A, pelo cancelamento do registro. Processo nº 
11853/03 Sonia Leoni D. Chandoha, pelo cancelamento do registro. Processo nº 
13874/05 T. J. Mendes Reaproveitamento de Chumbo Ltda, indeferido o pedido de 
cancelamento do registro. Processo nº 14498/05 Fortefértil Ind. Com. de 
Substrato Orgânico Ltda, pelo cancelamento do registro; indeferido o pedido de 
isenção da anuidade de 2016. Processo nº 24957/16 Ana Paula de Freitas, 
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$ 

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 24968/16 Denis Willian Rossato, 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$ 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 
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índice que venha a substituí-la) acumulada mensalmente, até o último dia do mês 
anterior do pagamento. Processo nº 25196/16 Polyfec Ind. Com. de Amidos Ltda 
ME, 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. 
Processo nº 25224/16 A Casa do Croissant 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, 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. Relatora Mabel Elita A. Sônego – Processo nº 
20574/11 Bruna Guerreiro, pelo cancelamento do registro. Processo nº 21095/12 
Vanessa Krambeck, pelo cancelamento do registro. Processo nº 21234/12 João 
Pedro Ampessan V. Garcia, pelo cancelamento do registro. Processo nº 
25034/16 Bomtlê Produtos de Laticínios 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$ 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 24967/16 Fábrica de Rações Batista 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$ 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 24878/16 Cleide Paglioto da S. Buzinaro, 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$ 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 24866/16 Mirian Estela 
Hirsch, pelo provimento da defesa, arquivando o processo. Processo nº 21732/13 
Toro Liners do Brasil Ltda ME, baixar em diligência para confirmar as atividades 
exercidas e permanência de estoque de produtos químicos. Relator Rene Oscar 
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Pugsley Junior – Processo nº. 18379/09 Ivone de Paula Paz Leme, baixar em 
diligência. Processo nº: 19403/10 Marcos Barbosa Rodrigues, indeferido o 
cancelamento do registro e a isenção da anuidade de 2016. Processo nº: 
19853/11 Flavia Augusta A. Daniel, indeferido o cancelamento do registro e a 
isenção da anuidade de 2016. Processo nº: 20180/11 Joana Schuelter Boeing, 
indeferido o pedido de isenção da anuidade de 2016. Processo nº: 24856/16 
Lucimara Santos Siarcoski, manter 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. 
Processo nº 24882/16 Adrieli Carolini Reitz, manter 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. 
Processo nº 25051/16 Cristian do Rocio Strapasson, manter 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. 
Processo nº 25053/16 Osvaldo Lourenço de Souza, manter 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.  
 
 
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, 25 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Prof. João Batista Carlos Chiocca 
Secretário - CRQ 09300065 
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DOCUMENTO 1 - ATA 477ª (QUADRICENTÉSIMA-SEPTUAGÉSIMA-SÉTIMA) 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ-IX, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE 
NOVEMBRO 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 
 

EQ Prof. Carlos de Barros Junior 

CRQ 09300211 
 

BQ Edward Borgo 

CRQ 09201185 
 

EQ Prof. Paulo Sergio G. Fontoura 

CRQ 09300350 
 

LQ Dimas Augusto Morozin Zaia 

CRQ 09100610 
 

EQ Rene Oscar Pugsley Junior 

CRQ 09300506 
 

EQ Mabel Elita A. Sônego 

CRQ 09302442 
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