


 
A Lei nº 2.800, de 18/06/56, criou o Conselho Federal de Química e 
os Conselhos Regionais de Química. 
 

Conselho Regional de Química – IV Região  

Atuando no Estado de São Paulo, sua função é fiscalizar a atuação de 

profissionais e empresas da área da química, zelando e contribuindo para que as 

atividades químicas se desenvolvam dentro de elevados padrões de qualidade, 

com avanço tecnológico e respeito ao meio ambiente. A defesa desses princípios 

é fundamental para que o setor químico proporcione benefícios e bem-estar à 

sociedade. 

 

 

 

 
 

 

INSTITUCIONAL 



 

PLENÁRIO E COMISSÕES TÉCNICAS 
 

O Plenário do CRQ-IV é constituído por nove conselheiros titulares e nove suplentes. 

Cabe aos conselheiros titulares elegerem o presidente do Conselho, que tem 

mandato de três anos.  

Sempre que necessário, o Plenário recorre às Comissões Técnicas da entidade. Estas 

são formadas por profissionais da química que atuam em diferentes áreas. 

Atualmente, estão ativas comissões das seguintes áreas: Alimentos e Bebidas, 

Cosméticos, Divulgação, Ensino Técnico, Ensino Superior, Meio Ambiente, Química 

Farmacêutica e Saneantes. 
 

 
 

 

 
 

 

INSTITUCIONAL 

As Comissões Técnicas do CRQ-IV possuem atualmente 
86 membros e 22 colaboradores, tendo realizado 102 
encontros no decorrer do exercício de 2013.   



PLENÁRIO 

DIRETORIA 

PRESIDENTE 

COMISSÃO DE TOMADA 
DE CONTAS 

SUPERINTENDENTE 

CAMARAS TÉCNICAS 

Gabinete  
- GAB - 

Comunicação e Marketing 
- CMK 

Centro de Tecnologia de 
Informática - CTI 

Assessoria Técnica - AST 

Centro de Documentação 
e Informação - CDI 

 
Comissão Permanente 

de Licitação – CPL 

 

Gerência de Fiscalização  
- GFI - 

Gerência de Secretaria  
- GSE - 

Gerência de Contabilidade  
e Compras  

- GCC - 

Gerência  Jurídica  
- GJU -  

Gerência Financeira  
- GFA - 

Gerência de Infraestrutura  
- GIE - 

Gerência de Digitalização e 
Atendimento - GDA 

Escritórios 
Regionais  

- ER -  

Gerência de Recursos 
Humanos – GRH - 

INSTITUCIONAL 



Sede CRQ-IV 
 

O edifício Olavo de Queiroz Guimarães Filho, inaugurado em 

2002, foi planejado para acompanhar todas as mudanças 

necessárias à evolução do setor químico brasileiro e ao trabalho da 

entidade.   

Aos profissionais e empresas, a sede oferece espaços adequados 

para organizarem seu trabalho e promoverem cursos, palestras, 

encontros técnicos e celebrações relacionados à atividade 

química. 

 
  
 
 

INSTITUCIONAL 



RESULTADOS DE 2013 

VISTORIAS  REALIZADAS  
EM 2013 

NÚMERO 
DE 

FISCAIS 

TERMOS  
DE 

DECLARAÇÃO 

PLANTÕES  
DE  

ATENDIMENTO 

 14.775  21  6.410  13 

 

 

 

O CRQ-IV, responsável pela fiscalização no Estado de São Paulo, é o maior do País. No 

total, mais de 79 mil profissionais ativos e 11.384 empresas encontram-se registradas 

na entidade.  

O Serviço de Fiscalização do CRQ-IV é executado  por 21 fiscais, dos quais 14 cobrem a 

Capital e a Região Metropolitana de São Paulo e os demais são responsáveis pelas 

outras cidades do estado.  

  
 

  

 

  

FISCALIZAÇÃO 



O atendimento às empresas e profissionais da área da química é realizado através de  
e-mail, telefonia, correio e pessoal.  

ATENDIMENTO - CRQ-IV  

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2013  

ATIVIDADES  JAN  FEV  MAR  ABR  MAIO  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  TOTAL  

PROCESSOS ABERTOS 

PROFS  
401 355 511 694 802 566 432 673 514 808 492 289 6537 

PROCESSOS ABERTOS 

EMPRESAS  
259 272 171 210 291 215 295 442 255 237 253 172 3072 

CORRESPONDÊNCIA 

CORREIO  
1.095 915 994 931 805 710 787 738 846 951 1279 697 10.748 

DOCUMENTOS 

ESCRIT/ESC/FISCAL  
918 739 810 942 807 890 689 671 781 653 1165 802 9867 

DOCUMENTOS 

DIGITALIZADOS  
50.052 40846 43675 48991 46102 43055 44504 44718 40519 60865 48053 34460 545.840 

E-MAILS RECEBIDOS  6.113 3986 3274 6712 5004 3759 3496 3327 3866 3772 4075 1825 49.209 

ATENDIMENTO 

BALCÃO  (SEDE CRQ-IV) 
838 779 816 992 835 667 696 764 788 768 841 438 9222 

ATENDIMENTO 

TELEFÔNICO  
3.505 2566 2655 3868 2798 2358 2492 2342 2309 2456 2191 1142 30.682 

LIGAÇÕES 

ABANDONADAS 

 NA FILA  

391 229 166 463 237 136 152 143 134 198 120 73 2442 

LOCALIZAÇÃO DE 

CORRESPONDÊNCIAS 

DEVOLVIDAS 

59 84 217 129 313 285 228 196 209 162 187 219 2288 



        

      

 
 

Instalados em salas alugadas, os escritórios 

foram criados para facilitar o atendimento dos 

profissionais, empresas, instituições de ensino 

e estudantes do Interior paulista, bem como 

dar suporte operacional às atividades de 

Fiscalização.  

Em 2013, foram 41.142 atendimentos nos 

Postos Regionais a profissionais e empresas 

com vistas a orientações diversas, recepção de 

documentos para registro e resolução de 

eventuais pendências compreendendo as 

regiões relacionadas ao lado. 

 

 

 

 

  

 

 

ATENDIMENTO - ESCRITÓRIOS REGIONAIS 
  

Número de Atendimentos - Localização 2012 2013 # 

Araçatuba 3.731 4.265 +534 

Araraquara 2.164 3.252 +1.088 

Bauru 2.319 4.880 +2.561 

Campinas 6.002 6.061 +59 

Piracicaba   1.595 1.829 +234 

Ribeirão Preto 3.202 3.240 +38 

Santos  3.207 6.494 +3.287 

São Jose dos Campos 2.053 3.060 +1.007 

São Jose Rio Preto  2.797 4.069 +1.272 

Sorocaba  3.033 3.992 +959 

Total 30.103 41.142 +11.039 



No exercício de 2013, foram expedidos 29.638 ofícios/circulares, 37.753 

correspondências, 394 certidões negativas,  11.908 ARTs (Anotações de 

Responsabilidade Técnica) e 1.633 notificações de multas para pessoas 

físicas e jurídicas.  

Foram 9.577 processos abertos de profissionais e empresas, resultando em 

6.168 novos registros de profissionais e um total de 970 novos registros de 

empresas no Estado de São Paulo. 

      

  

 

SECRETARIA 



A Gerência Jurídica celebrou Termo de Cooperação com o Tribunal Regional Federal da 

3ª Região e aderiu ao trabalho de conciliações pré-processuais e processuais na Justiça 

Federal, com a participação em mutirões de audiências. Em 2013, foram nove 

Conciliações Processuais: 
 

JURÍDICO   

  LOCAL MUNICÍPIOS ABRANGIDOS % DE ÊXITOS 

1 BAURU AREALVA, AVAÍ, BAURU, JACUBA, NOGUEIRA E TIBIRIÇÁ 63% 

2 SOROCABA ARAÇOIABA DA SERRA, BRIGADEIRO TOBIAS, ÉDEN, SALTO DE PIRAPORA E SOROCABA 100% 

3 GUARULHOS JARDIM PRESIDENTE DUTRA E GUARULHOS 78% 

4 ARAÇATUBA ARAÇATUBA E SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ 88% 

5 
PIRACICABA 

ARTEMIS, CHARQUEADA, GUAMIUM, IRACEMÁPOLIS, PIRACICABA, RIO DAS PEDRAS, SALTINHO, SANTA 

TEREZINHA DE PIRACICABA E TUPI 
93% 

6 CAMPINAS CAMPINAS, JOAQUIM EGÍDIO, NOVA APARECIDA, PAULÍNIA, SOUZAS E VILA MIMOSA 75% 

7 FRANCA 
CRISTAIS PAULISTA, FRANCA, ITIRAPUÃ, JERIQUARA, PATROCÍNIO PAULISTA, PEDREGULHO, RESTINGA, 
RIBEIRÃO CORRENTE, RIFAINA E SÃO JOSÉ DA BELA VISTA 50% 

8 
RIBEIRÃO PRETO BONFIM PAULISTA, DUMONT, GUATAPARÁ E RIBEIRÃO PRETO 72% 

9 AMERICANA AMERICANA 100% 



O CRQ-IV também atua fortemente junto às instituições de ensino que oferecem cursos técnicos e 

de nível superior. Este trabalho vai desde a discussão de grades curriculares até a certificação dos 

cursos por meio do Selo de Qualidade. O objetivo é identificar as escolas comprometidas com a 

qualidade e assim estimular a melhoria constante da formação dos profissionais da química.  

Até o momento, sete escolas técnicas possuem cursos certificados. 

   SELO DE QUALIDADE  

CURSO 
     INSTITUIÇÃO 

NOME CIDADE 

Técnico de Análises Químicas SENAI Fundação Zerrenner São Paulo 

Técnico em Química Colégio Técnico de Lorena – COTEL Lorena 

Técnico em Plásticos SENAI Mario Amato São Bernardo do Campo 

Técnico em Química SENAI Mario Amato São Bernardo do Campo 

Técnico em Química SENAI Luiz Simon Jacareí 

Técnico em Química Colégio ALEM Rio Claro 

Técnico em Meio Ambiente Centro Educação Profissional de Indaiatuba – CEPIN Indaiatuba 

Técnico em Química Centro Educação Profissional de Indaiatuba - CEPIN Indaiatuba 

Técnico em Química Escola Técnica Oswaldo Cruz São Paulo 

SELO DE QUALIDADE 

 



PRÊMIO LAVOISIER  

Foram entregues 449 medalhas aos alunos/formandos que se destacaram no ano. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO  

São 330 instituições de nível médio e 208 de nível superior que mantém cursos da área 
química. No total, 863 cursos estão cadastrados no CRQ-IV.  

Nota: O Prêmio Lavoisier (medalha e diploma) foi criado 
pelo CRQ-IV para reconhecer e ressaltar a dedicação dos 
melhores alunos dos cursos de nível médio e superior da 
área da química ministrados no Estado de São Paulo. 

REGISTROS   
Foram expedidos 1.383 registros por intermédio de escolas, chamados de “Registros de 
Formandos”. 

PALESTRAS  

Foram realizadas 347 palestras para estudantes de ambos os níveis. 

REGISTROS DE FORMANDOS 



  

O CRQ-IV retomou em 2013 o Programa de Divulgação da Química (PDQ). 

Lançado em 2011 – quando se comemorou o Ano Internacional da Química -, 

realizou no último ano 70 palestras em escolas de nível fundamental e médio, 

destinadas a chamar a atenção das crianças e adolescentes para a presença da 

Química em seu cotidiano, ressaltando a contribuição dessa ciência para o 

desenvolvimento tecnológico e para o bem-estar da sociedade.  

 

  
 
  

 

  

  

PROGRAMA DE PALESTRAS - PDQ 



 

O Centro de Documentação e Informação “Miguel Romeu Cuocolo” – CDI - 

desempenha atividades voltadas ao atendimento, assistência, orientação, 

pesquisa local e em base de dados de material bibliográfico, pessoalmente e por 

e-mail. 

O acesso ao C.D.I. é gratuito para profissionais e estudantes em situação regular 

no CRQ-IV, sendo necessária a apresentação de documento comprobatório 

(carteira de identidade profissional ou carteira de estudante emitida pela 

instituição de ensino e válida para o ano em curso). 

O acervo é composto por 3.927 obras e 87 títulos de periódicos correntes 

editados no Brasil. 

   

  

 

  
 

 

 

 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 



Informativo CRQ-IV  

A Assessoria de Comunicação e Marketing  editou seis edições do Informativo CRQ-IV 

em 2013, sendo quatro com 16 páginas e duas (números 120 e 121) com 20 páginas. A 

tiragem média foi de 95 mil exemplares por edição. 

 

 Site 

De janeiro a dezembro, foram publicadas 108 notas/reportagens de interesse da Classe 

Química, o que equivale a 09 inserções/mês.   

Todas as divulgações feitas no site do CRQ-IV foram reproduzidas nas páginas da 

entidade nas redes sociais (Facebook e Twitter).   

COMUNICAÇÃO E MARKETING 



Produzida pela Assessoria de Comunicação e Marketing com apoio da Comissão de 

Divulgação do CRQ-IV, a seção QuímicaViva do site da entidade usa uma linguagem 

acessível, visando descomplicar a química para o chamado “público leigo”. A ideia é 

mostrar que esta ciência é uma das grandes responsáveis pela evolução da qualidade e 

da expectativa de vida do homem. 

 

Em 2013, a Assessoria de Comunicação e 

Marketing do CRQ-IV desenvolveu uma 

nova identidade visual para a seção,  

simbolizada pela logomarca ao lado. 

  

MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO 
 



 

CURSOS E PALESTRAS 

Além da função legal de registrar e fiscalizar o exercício profissional, o CRQ-IV desenvolve 

diversas atividades destinadas principalmente a contribuir com o conhecimento técnico 

dos profissionais. Para isso, promove palestras e cursos gratuitos sobre os mais variados 

segmentos da química.  

 
BOLSA DE EMPREGOS 

 

Totalmente gratuito, este serviço destina-se a facilitar o contato entre profissionais, 

estudantes e empresas da área química interessados em oferecer e contratar mão-de-obra 

especializada. 

 

  
Fazer mais do que a lei prevê em benefício dos 
profissionais é uma prática adotada há muitos 
anos pelo CRQ-IV. 

PROFISSIONAIS DA QUÍMICA 

http://www.crq4.org.br/empregos/default.php?p=area.php
http://www.crq4.org.br/empregos/default.php?p=area.php
http://www.crq4.org.br/empregos/default.php?p=pesquisar.php&tp=v


REDES SOCIAIS 

Foram publicadas 189 notas no Facebook e Twitter, atendidos 66 questionamentos enviados via Facebook e 

publicados 27 vídeos no YouTube. De janeiro até o dia 30/12/2013, o número de usuários cadastrados na 

página do CRQ-IV no Facebook passou de 1.900 para 4.013. 

 
PARCERIAS 

- As parcerias com editores e autores de livros possibilitaram a inclusão de 25 novos títulos no acervo da 

Biblioteca e o sorteio de 58 exemplares dessas obras entre profissionais e estudantes. 

- Foram feitas parcerias com várias empresas e instituições na área educacional que possibilitaram a distribuição, 

via sorteios, de 57 inscrições integrais e 18 parciais para cursos com duração variando de 1 a 3 dias. Os 

resultados estão publicados na página www.crq4.org.br/sorteios_2013. 

- No total, os acordos fechados pela CMK possibilitaram a distribuição de 57 inscrições para feiras, seminários e 

congressos técnicos. Os resultados estão publicados na página www.crq4.org.br/sorteios_2013. 

  
Fazer mais do que a lei prevê em benefício dos 
profissionais é uma prática adotada há muitos 
anos pelo CRQ-IV. 

DIVULGAÇÕES E PARCERIAS 

http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/sorteios_2013
http://www.crq4.org.br/empregos/default.php?p=area.php
http://www.crq4.org.br/empregos/default.php?p=area.php
http://www.crq4.org.br/empregos/default.php?p=pesquisar.php&tp=v


 

O objetivo do programa Minicursos CRQ-IV é facilitar e estimular o aprimoramento técnico de 

todos os profissionais em situação regular no Conselho. Havendo vagas disponíveis, também é 

autorizada a participação de estudantes.  

O programa recebeu, em 2013, patrocínios da Caixa Econômica Federal e do Sinquisp, o que 

possibilitou ao Conselho oferecer aos participantes, além dos cursos, materiais didáticos e 

refeições.  Os treinamentos ocorreram na sede e nas cidades onde a entidade mantém 

escritórios regionais. 

No total, foram realizados 17 minicursos gratuitos nas seguintes cidades: Araraquara, Bauru, 

Campinas, Piracicaba, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba 

e Ribeirão Preto, nos quais compareceram 499 inscritos. Os eventos foram noticiados na 

página www.crq4.org.br/minicursos e todos receberam ótima avaliação dos participantes, 

tanto no aspecto técnico quanto no de organização. 

 

 

 

 

 

 

 

   

MINICURSOS - CRQ-IV 



  

 
 

Lançados em 2012, o curso geral Entendendo a Responsabilidade Técnica e os cursos 

de RT voltados para áreas específicas (Alimentos e Bebidas, Cosméticos e 

Saneantes) são partes da estratégia do CRQ-IV que prioriza ações educativas de 

prevenção à ocorrência de infrações à legislação profissional, auxiliando dessa forma na 

capacitação dos profissionais da química. A intenção é fornecer subsídios para que os 

participantes possam se especializar cada vez mais, o que é básico para a oferta de 

produtos seguros e de qualidade. 

Em 2013, os treinamentos tiveram a participação de 1.276 profissionais em situação 

regular no CRQ-IV.  

 
 
 

 

CURSOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 



Com o objetivo de divulgar a importância do trabalho do Profissional da Química, o 

CRQ-IV participa de feiras e exposições tecnológicas. Nos estandes do Conselho, as 

equipes de Atendimento e Fiscalização esclarecem dúvidas sobre o exercício 

profissional, registro de empresas e a atuação da entidade. 

Em 2013, o CRQ-IV participou de seis eventos: 

EVENTOS ATENDIMENTOS 
FENASAN  87 

HIGIEXPO 73 

FI SOUTH AMERICA  42 

FEITINTAS 64 

ANALITICA LATIN AMERICA  43 

XV FIMAI  223 

EXPOSIÇÕES TECNOLÓGICAS 



  

PRÊMIO CRQ-IV 



 

 

Quadro de Colaboradores  

 
O CRQ-IV encerrou o exercício de 2013  
com 129 colaboradores e 11 estagiários,  
sendo 75 mulheres e 65 homens. A faixa  
etária predominante dos colaboradores  
vai dos 18 aos 60 anos e o grau de esco- 
laridade varia do ensino fundamental  
incompleto até o mestrado. Ao todo 78%  
possuem formação em nível superior. 
  

Benefícios  

Aos funcionários do CRQ-IV são  
oferecidos os benefícios de assistência médica e odontológica, uniformes, vale-alimentação e 
vale-refeição, auxílio transporte, auxílio creche e auxílio educação. 
  
Ginástica Laboral 
Com exercícios diversificados, a ginástica laboral ocorre 02 vezes por  semana.   

 
 

 

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Alfabetizado  
1% 

Fundamental   
1% 

Médio   
12% 

Técnico  
5% 

Cursando 
superior  

3% 

Superior  
78% 

ESCOLARIDADE 



   

 

 

 Treinamentos  

“Postura ética e profissional”, ministrado pela empresa CEDEP.  

-Objetivos: oferecer parâmetros de conduta adequados ao meio corporativo para situações comuns 

de tomada de decisão ética; 

Repensar a Ética quanto a elementos da vida pessoal, profissional e social;  

Refletir sobre os impactos da Ética na autoestima, solução de conflitos, interação social, cooperação 

e oposição. 

   

 

 

Cursos Específicos   

-Novembro: “Prática de Elaboração e Análise de Planilha de Custos e Formação de Preços na 

Administração Pública” – Empresa: Editora NDJ Ltda. - Objetivo: capacitar os colaboradores sobre a 

análise da composição de custos dos prestadores de serviços da Administração Pública. 

- Dezembro: “Rotinas de encerramento exercício 2013” – Empresa: Governança Brasil 

Objetivo: Conhecer as novas rotinas de encerramento contábil para o exercício 2013. 

 
 

 

 

TREINAMENTOS E PALESTRAS 



  

    Campanha de Vacinação  

A exemplo dos anos anteriores, o CRQ-IV promoveu a campanha de vacinação contra gripe destinada a 

todos os colaboradores, pais e dependentes da assistência médica e estagiários. 

Bem-Estar 
Em abril e novembro, a Corpo & Saúde realizou a reavaliação postural em todos os funcionários e 
estagiários. Em novembro, foi oferecida palestra sobre consciência corporal, ministrada por 
fisioterapeutas. A parceria com a DBL Nutrição atendeu durante o ano mais de 40 funcionários, em 
consultas mensais. 

Programa Qualidade de Vida  

Em março, a Corpo & Saúde, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, disponibilizou um dia de 

Quick Massage para todas as funcionárias.  Em abril, promovemos a Semana da Saúde – 5 dias de 

programação voltada a alimentação saudável, prática de atividades físicas, cuidados com a saúde e beleza. 

Parceiros: Sollus Corretora, Corpo & Saúde e DBL Nutrição. 

 

CUIDADOS COM A SAÚDE 



 

 Descarte Correto 
Devolução de pilhas/baterias ao fabricante;  descarte correto de lâmpadas fluorescentes, 
evitando a liberação de metais no meio ambiente;  formulários e impressos são destinados 
para reciclagem.  

Luz Natural 
O uso racional da energia elétrica é um dos pontos importantes no projeto da sede do 
CRQ-IV. A luz natural proporciona substancial redução de energia elétrica que se destina 
na geração à iluminação artificial. 

 

Coleta Seletiva  
Coleta seletiva de plástico, metal, vidro e orgânicos.  

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 



Elaborado pela Gerência de 
Contabilidade e Compras – 

GCC. 

DEMONSTRAÇÃO - DVA 


