
BALANÇO SOCIAL  

CRQ-IV REGIÃO 



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – IV REGIÃO  
 

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

Regionais de Química.  
 

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 98 membros e 21 

colaboradores, tendo realizado 100 encontros no decorrer do exercício de 

2015.   



PLENÁRIO 

DIRETORIA 

PRESIDENTE 

COMISSÃO DE TOMADA 
DE CONTAS 

SUPERINTENDENTE  

CÂMARAS 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 /  
Compras  - GCC  

Gerência  Jurídica  
- GJU  

Gerência 
Financeira  

- GFA  

Gerência de 
Infraestrutura  

- GIE  

Gerência de 
Digitalização e 

Atendimento - GDA 

Escritórios 
Sub-

Regionais  
- ESR  

Gerência de 
Recursos 

Humanos – GRH  

INSTITUCIONAL 

Auditoria da 
Fiscalização - 

ADF 



SEDE DO 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 2015 

VISTORIAS REALIZADAS  

EM 2015 

NÚMERO 

DE 

FISCAIS 

TERMOS  

DE 

DECLARAÇÃO 

 17.779 27 5.986 

 

 
 

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

de 81 mil profissionais ativos e 11.343 empresas encontram-se registrados na entidade.  

O Serviço de Fiscalização do CRQ-IV é executado  por 27 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  

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

PROCESSOS ABERTOS 
PESSOA FÍSICA  502 609 504 512 631 527 440 553 341 406 363 261 5.649 

PROCESSOS ABERTOS 
PESSOA JURÍDICA  166 393 282 240 276 216 169 208 134 196 314 198 2.792 

DOCUMENTOS 
RECEBIDOS VIA  

CORREIO  
1202 713 855 729 712 709 801 633 754 765 1398 713 9.984 

DOCUMENTOS 
RECEBIDOS VIA 

ESCRITÓRIOS, FISCAIS 
E ESCOLAS  

923 556 873 768 642 889 783 758 529 371 571 287 7.950 

DOCUMENTOS 
DIGITALIZADOS  45941 38753 44682 44596 41042 40175 37751 37771 42293 28667 32959 20189 454.819 

E-MAILS RECEBIDOS  5224 4314 4178 4246 4387 4199 4504 4581 3978 3530 4663 1751 49.555 

ATENDIMENTOS - 
SEDE DO CRQ  796 535 706 694 611 652 580 539 692 587 948 379 7.719 

ATENDIMENTOS 
TELEFÔNICOS  2856 2225 2744 2493 2161 2191 2192 1972 1999 1827 1705 822 25.187 

REENVIO DE  
CORRESPONDÊNCIAS  89 161 118 334 72 69 237 187 155 171 113 37 1.743 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 



        
      
 
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 2015, foram 36.313 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. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Nº de Atendimentos – Escritórios  
2015 

Araçatuba 2.903 

Araraquara 2.489 

Bauru 3.480 

Campinas 4.297 

Piracicaba   1.590 

Ribeirão Preto 3.011 

Santos  8.230 

São Jose dos Campos 2.231 

São Jose Rio Preto  4.312 

Sorocaba  3.770 

Total 36.313 

ESCRITÓRIOS REGIONAIS 



No exercício de 2015, foram expedidos 30.903 ofícios/circulares, 38.811 correspondências, 341 certidões 

negativas, 12.472 ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) e 849 notificações de multas para pessoas 

físicas e jurídicas.  

Foram 8.441 processos abertos de profissionais e empresas, resultando em 5.351 novos registros de 

profissionais e um total de 891 novos registros de empresas no Estado de São Paulo. 

 

      

  

  

 

SECRETARIA 



 
  

 

  
 

 

 

 

 

  

 

JURÍDICO   

LOCAL JURISDIÇÃO - MUNICÍPIOS ABRANGIDOS  %  DE 
ÊXITOS 

S. J. CAMPOS 
CAÇAPAVA, IGARATA, JACAREÍ, MONTEIRO LOBATO, PARAIBUNA, SANTA 

BRANCA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
55% 

OSASCO CARAPICUÍBA, COTIA, EMBU DAS ARTES, ITAPECERICA DA SERRA, OSASCO 100% 

FRANCA 

ARAMINA, BURITIZALK, CRISTAIS PAULISTA, FRANCA, GUARÁ, IGARAPAVA, 

IPUÃ, ITIRAPUÃ, ITUVERAVA, JERIQUARA, PATROCÍNIO PAULISTA, 

PEDREGULHO, RESTINGA, RIBEIRÃO CORRENTE, RIFAINA, SÃO JOSÉ DA 

BELA VISTA 

100% 

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

SOROCABA 
83% 

CAMPINAS 

AMPARO, CAMPINAS, CAPIVARI, ELIAS FAUSTO, HOLAMBRA, 

HORTOLÂNDIA, INDAIATUBA, ITATIBA, JAGUARIÚNA, JARINU, MOMBUCA, 

MONTE MOR, MORUNGABA, PAULÍNIA, PEDREIRA, RAFARD, SANTO 

ANTÔNIO DE POSSE, SUMARÉ, VALINHOS, VINHEDO 

81% 

SÃO PAULO 
CAIEIRAS, EMBU-GUAÇU, FRANCISCO MORATO, FRANCO DA ROCHA, 

JUQUITIBA, SÃO LOURENÇO DA SERRA, SÃO PAULO, TABOÃO DA SERRA 
67% 

PIRACICABA 

ÁGUAS DE SÃO PEDRO, ANALÂNDIA, CHARQUEADA, CORUMBATAÍ, 

IPEÚNA, ITIRAPINA, JUMIRIM, LARANJAL PAULISTA, PEREIRAS, PIRACICABA, 

RIO CLARO, RIO DAS PEDRAS, SALTINHO, SANTA GERTRUDES, SANTA 

MARIA DA SERRA, SÃO PEDRO, TIETÊ 

76% 

Realiza trabalhos de divulgação de matérias jurídicas e decisões judiciais da legislação 

profissional da categoria dos químicos (Sistema CFQ/CRQs) perante mídias jurídicas, site e 

informativo do CRQ-IV. Resultado na responsabilidade social: esclarecer à sociedade a 

importância das atividades químicas desenvolvidas pelas empresas e atribuições dos 

profissionais na área da química em prol do meio ambiente, consumidor e ética profissional. 

 

Atua administrativa e judicialmente na regularização de Prefeituras, Serviços Autônomos de 

Água e Esgoto, Departamentos de Água e Esgoto e empresas de saneamento básico em todos 

os municípios da jurisdição do CRQ-IV. Resultado na responsabilidade social: assegurar à 

sociedade que o abastecimento público – tratamento de água e esgoto – seja acompanhado e 

executado por profissional da Química, que possui o conhecimento técnico e a competência 

profissional para garantir a qualidade da água que abastece a população. 

 

Deu continuidade aos trabalhos de informatização e peticionamento eletrônico com assinatura 

digital no Poder Judiciário em processos judiciais que acompanha em todas as instâncias. 

Mantém cadastro de correspondentes em diversas Comarcas para agilizar a verificação de 

eventuais andamentos processuais – trabalho operado pelos meios telemáticos e à distância. 

Resultado na responsabilidade social: otimização das atividades jurídicas, trazendo economia de 

custos com deslocamentos e redução do dispêndio de tempo na promoção dos andamentos 

processuais em todo o Estado de São Paulo e demais Estados. 

 

Promove consultoria jurídica preventiva e administrativa sobre diversos assuntos a empresas e 

profissionais registrados. Resultado na responsabilidade social: assegura o pacífico registro 

dessas empresas e profissionais no CRQ-IV, demonstrando a importância deste registro para a 

sociedade e demais Órgãos de Controle. 

  

 

 
 

 

 

 

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 2015 participou de 7 (sete) conciliações processuais: 

Resultado na responsabilidade social: meio eficaz para imediato término da demanda com 

elevada estatística de êxito, evitando despesas e o trabalho com a demorada tramitação de um 

processo judicial, proporcionando economia para o CRQ-IV e o Judiciário. 



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, nove escolas técnicas possuem cursos certificados. 

 

SELO DE QUALIDADE 

SELO DE QUALIDADE  

CURSO  

INSTITUIÇÃO  

NOME  CIDADE  

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

Técnico em Química  Centro Educação Profissional de Indaiatuba - CEPIN  Indaiatuba  

Técnico em Química  Colégio ALEM  Rio Claro  

Técnico em Química  Colégio Técnico de Lorena - COTEL  Lorena  

Técnico em Química - Integral  Escola Técnica de Paulínia - ETEP  Paulínia  

Técnico em Química - Modular Noturno  Escola Técnica de Paulínia - ETEP  Paulínia  

Técnico em Química  Escola Técnica Oswaldo Cruz  São Paulo  

Técnico em Química  ETEC Tiquatira  São Paulo  

Técnico de Análises Químicas  SENAI Fundação Zerrenner  São Paulo  

Técnico em Química  SENAI Luiz Simon  Jacareí  

Técnico em Plásticos  SENAI Mario Amato  S. Bernardo do Campo  

Técnico em Química  SENAI Mario Amato  S. Bernardo do Campo  



PRÊMIO LAVOISIER  

Foram entregues 416 medalhas aos alunos/formandos que se destacaram no ano. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO  

São 321 instituições de nível médio e 206 de nível superior que mantêm cursos da área química. No 

total, 920 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 366 registros por intermédio de escolas, chamados de “Registros de Formandos”. 

PALESTRAS  

Foram realizadas 278 palestras para estudantes de ambos os níveis. 

REGISTROS DE FORMANDOS 



  

O Programa de Divulgação da Química (PDQ), lançado em 2011 – quando se comemorou o 

Ano Internacional da Química -, realizou no último ano 197 palestras em escolas de nível 

fundamental e médio. As palestras têm duração média de 40 minutos e falam da química de 

uma maneira diferente, salientando sua forte presença no cotidiano dos estudantes e 

apresentando-a como uma opção de carreira profissional.  

Em 2015 o programa contou com a presença de 10.140 crianças e adolescentes. 

  

 

  

 

  
  

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 CDI 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 4.281 obras e 220 títulos de periódicos circulantes e não circulantes editados no 

Brasil. 

   

  

 

  

 

 
 

 

 BIBLIOTECA  



Informativo CRQ-IV  

Edição de seis edições anuais, com 16 páginas cada, o que inclui a definição de pautas, elaboração e 

edição de matérias, pesquisa e aquisição de imagens, contatos com articulistas, elaboração de layouts 

de diagramação, acompanhamento de diagramação em editora, impressão em gráfica e da distribuição 

pelos Correios, além da montagem e publicação da versão online no site. 

 

 
 

 

Site  

Produção e edição de notas e matérias de interesse da Classe Química para veiculação na seção 

“Noticiário”. De janeiro a dezembro, foram publicadas 121 notas/reportagens.  

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 das pessoas. 

  

 

  

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 491 notas no Facebook e Twitter, atendidos 63 questionamentos enviados via 

Facebook e publicados 12 vídeos no YouTube. O número de usuários cadastrados na página do CRQ‐IV 

no Facebook cresceu 15,6%, passando de 5.509, em 2014, para 6.372.  

 

PARCERIAS 

Parcerias com editoras e autores de livros - Obter a doação de obras técnicas para inclusão no acervo da 

Biblioteca do Conselho e distribuição, por meio de sorteios, de exemplares aos leitores do Informativo. 

Em 2015 as parcerias possibilitaram a inclusão de 21 novos títulos no acervo da Biblioteca e o sorteio de 

46 exemplares dessas obras entre os profissionais e estudantes. 

 

 

  

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/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


  

Lançados em 2012, o curso geral Entendendo a Responsabilidade Técnica e os cursos de RT voltados para 

áreas específicas (Alimentos e Bebidas, Controle de Pragas, 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 2015, foram 72 cursos com a participação de 1.561 profissionais em situação regular no CRQ-IV.  

 

 

 
 
 

 

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 2015, o CRQ-IV participou de 09 eventos: 

EXPOSIÇÕES TECNOLÓGICAS 

FEIRA 
PERÍODO 

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

EBRATS       1                   
FCE PHARMA         1                 
FENASAN                1           
FISA                 1           
ANALÍTICA                  1         
IN COSMETICS                   1       
ABRAFATI                    1       
FETEPS                    1       
FIMAI                   1       
TOTAL 0 0 0 1 1 0 0 2 2 3 0 0 9 



 

  

DIA DO QUÍMICO 

Comemora-se em 18 de junho o Dia do Profissional da Química. Trata-se 

de uma referência à publicação da Lei 2.800, que em 1956 criou o 

Conselho Federal de Química (CFQ) e os Conselhos Regionais de 

Química (CRQs). 

O Conselho realizou em 20 de junho uma 

cerimônia em comemoração ao Dia do 

Profissional da Química.  

Patrocinado pela Caixa Econômica Federal 

e Qualicorp Corretora de Seguros – o 

evento reuniu profissionais, estudantes e 

professores.   

As entregas do Prêmio CRQ-IV e do Selo 

de Qualidade foram os principais 

momentos da cerimônia.  



 

Promovido pelo CRQ-IV, o concurso destina-se a reconhecer profissionais que se destacam em suas 

áreas de atuação e que tenham contribuído para o desenvolvimento da Química. Podem participar 

profissionais de Nível Médio e Superior em situação regular no Conselho e que sejam indicados por 

uma entidade.  

Em razão de não ter alcançado número mínimo de inscrições, conforme previa o regulamento, o 

Conselho não fez a outorga do Prêmio Walter Borzani em 2015. 

PRÊMIO WALTER BORZANI 



 

 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.  

Coleta Seletiva  

Coleta seletiva de plástico, metal, vidro e orgânicos.  

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

Lixo Eletrônico 

A campanha de coleta de lixo eletrônico continua 

incentivando o descarte correto de aparelhos de 

informática,  telefonia,  portáteis, entre outros. O 

descarte incorreto desses itens causa danos ao meio 

ambiente e à saúde da sociedade em geral. 

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. 



DEMONSTRAÇÃO - DFC 

Elaborado pela 
Gerência de 

Contabilidade e 
Compras – GCC. 
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