


 

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  (CRQ-IV) 

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. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

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 segmentos. 

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

Cosméticos, Divulgação, Ensino Técnico, Ensino Superior, Química Farmacêutica, 

Meio Ambiente e Saneantes. 

 

 

 

 

 
 

 



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 - 

Balanço Social CRQ-IV 2012 



O edifício Olavo de Queiroz Guimarães Filho 

completou 10 anos em 2012. O prédio foi planejado 

para acompanhar todas as mudanças necessárias 

para a evolução do setor químico brasileiro e ao 

trabalho da entidade.  

 

Aos colaboradores, proporciona um excelente 

ambiente de trabalho através de locais confortáveis 

e atuais.  

 

Aos profissionais e empresas, a nova sede oferece 

espaços adequados para organizarem seus 

trabalhos e promoverem cursos, palestras, 

encontros técnicos e celebrações relacionados à 

atividade química. 
 
  
 
 



 

 

  

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

A entidade possui mais de 75 mil profissionais registrados e ativos, além de 

10.915 empresas registradas.  

 

O Serviço de Fiscalização do CRQ-IV é executado  por 26 fiscais, dos quais 14 

cobrem a Capital e a Região Metropolitana de São Paulo e os demais são 

responsáveis pelas outras cidades do estado.  

  

 

  

 

  

RESULTADOS DE 2012 

VISTORIAS REALIZADAS  

EM 2012 

NÚMERO 

DE 

FISCAIS 

TERMOS  

DE 

DECLARAÇÃO 

PLANTÕES  

DE  

ATENDIMENTO 

15.287 26 7.805 10 



O atendimento às empresas e profissionais da área da química é realizado através  

de e-mail, telefonia, correio e pessoal.  

 

 

RESULTADO DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO E DIGITALIZAÇÃO 

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

PROCESSOS ABERTOS 

PROFISSIONAIS  
472 377 505 638 1045 627 576 577 538 920 475 286 7036 

PROCESSOS ABERTOS EMPRESAS  71 135 169 106 239 230 218 258 399 330 376 310 2841 

CORRESPONDÊNCIAS CORREIO  1.608 1192 1153 735 817 699 818 860 582 806 1141 696 11.107 

DOCUMENTOS ESCRITÓRIO /FISCAL  1177 926 904 605 739 942 822 744 591 602 1098 504 9654 

DOCUMENTOS DIGITALIZADO  
31.20

1 
43.138 56.503 34.773 45.229 39.616 43.026 44.640 28.655 43.164 34.297 30.898 475.140 

E-MAILS RECEBIDOS  3.600 3649 4242 3893 4802 2857 2415 3391 2330 3045 2710 1588 38.522 

ATENDIMENTOS - BALCÃO  1112 746 803 566 720 563 765 776 649 748 646 346 8440 

ATENDIMENTOS - TELEFÔNICO 6.767 3841 3245 2717 2608 2091 2412 2359 1812 2088 2159 918 33.017 

LIGAÇÕES ABANDONADAS NA FILA  1520 505 110 192 127 141 123 115 101 121 195 107 3357 



        

      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.  

  

       Os escritórios estão situados em dez cidades estratégicas: Campinas, Araraquara, 

Araçatuba, Bauru, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto, 

Santos, Piracicaba e Sorocaba.  

 

       Em 2012, foram 31.103 atendimentos nos Postos Regionais a profissionais e 

empresas com vistas a orientações diversas, recepção de documentos para 

registro e resolução de eventuais pendências. 

 

 

 

  

 



  

No exercício de 2012, foram expedidos 28.386 ofícios/circulares, 35.325 

correspondências, e emitidas 389 certidões negativas e  11.362 ARTs 

(Anotações de Responsabilidade Técnica). 

 

Foram 9.871 processos abertos de profissionais e empresas, resultando em 

6.151 novos registros de profissionais e um total de 935 novos registros de 

empresas no Estado de São Paulo. 

      

 

  

 

IMAGEM 



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 S Bernardo Campo 

Técnico em química SENAI Mario Amato S Bernardo 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 



PRÊMIO LAVOISIER  

Foram entregues 446 medalhas aos alunos/formandos que se destacaram no ano. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO  

São 305 instituições de nível médio e 178 de nível superior que mantêm cursos da 

área química. No total, 811 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 1.516 registros por intermédio de escolas, chamados “Registros de 

Formandos”. 

PALESTRAS  

       Foram realizadas 404 palestras para estudantes de ambos os níveis. 



Balanço Social CRQ-IV 2012 

Em 2012, a Gerência Jurídica do CRQ-IV 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.  No ano, foram promovidas quatro Conciliações Processuais: 

 

LOCAL MUNICÍPIOS ABRANGIDOS ÊXITOS 

São Paulo São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Osasco e Mauá 86% 

São Paulo São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Osasco e Mauá 83% 

Franca 

 

Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, 

Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista 

 

62% 

Santos 

Barra do Turvo, Bertioga, Cajati, Cananéia, Cubatão, Eldorado, Guarujá, Iguape, Ilha 

Comprida, Itanhaem, Itariri, Jacupiranga, Juquia, Miracatu, Mongaguá, Pariquera-Açu, 

Pedro de Toledo, Peruíbe, Praia Grande, Registro, Santos, São Vicente, Sete Barras. 

84% 



  

Produzido pela Assessoria de Comunicação e Marketing, com apoio da 

Comissão de Divulgação do CRQ-IV, a seção QuímicaViva do site usa uma 

linguagem simples visando falar de química para o chamado “público leigo”. A 

ideia é mostrar que, se por um lado a química pode ser complexa e, quando 

utilizada sem os devidos cuidados, nociva ao meio ambiente, por outro, ela é 

uma das grandes responsáveis pela evolução da qualidade e da expectativa de 

vida do ser humano. 



O Centro de Documentação e Informação “Miguel Romeu Cuocolo” do CRQ-IV 

completou, em 16 de agosto de 2012, 18 anos de atividades voltadas ao 

atendimento, assistência, orientação, pesquisa local e em base de dados de 

material bibliográfico, pessoalmente e por e-mail, em favor dos usuários internos e 

externos. 

Foram registrados 111 títulos como resultado de obras adquiridas e recebidas 

através de doações de editoras.  

Os atendimentos a pesquisas temáticas durante estes 18 anos de existência  

totalizaram  8.254,  sendo 189 pesquisas realizadas em 2012.   

 

 



Informativo CRQ-IV  

Em 2012, a Assessoria de Comunicação e Marketing (CMK) editou seis edições do 

Informativo CRQ-IV, das quais cinco tiveram 16 páginas e uma foi publicada com 20 

páginas. A tiragem média ao longo do ano foi de 90 mil exemplares. 

 

 
Site 

Foram editadas 159 páginas para a publicação de notícias e interesses da Classe 

Química, como eventos e cursos, no site do CRQ-IV. A CMK apoiou a produção de três 

artigos para a seção QuímicaViva.  

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

entidade nas redes sociais (Facebook e Twitter).   



  

Em 2012, o programa obteve um total de 422 inscrições para 12 minicursos realizados. 

Os eventos ocorreram nas cidades de Araraquara, Bauru, Campinas, Piracicaba, 

Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. 

 

 O objetivo do programa 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 é patrocinado pela Caixa Econômica Federal, o que possibilita ao Conselho 

oferecer aos participantes, além dos cursos, materiais didáticos e refeições.  Os cursos 

ocorrem na sede e nas cidades onde a entidade mantém escritórios regionais. 

   



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 

A Bolsa de Empregos visa facilitar o 

contato entre profissionais, 

estudantes e empresas da área da 

química. 

 

Fazer mais do que a lei prevê em benefício dos 

profissionais é uma prática adotada há muitos 

anos pelo CRQ-IV. 

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=texto.php&c=18
http://www.crq4.org.br/empregos/default.php?p=pesquisar.php&tp=v
http://www.crq4.org.br/empregos/default.php?p=pesquisar.php&tp=c
http://www.crq4.org.br/empregos/default.php?p=pesquisar.php&tp=v


Curso realizado  na Sede do CRQ-IV 

  

 

 

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.  

Lançados em 2012, os treinamentos tiveram a participação de 980 profissionais 

em situação regular no CRQ-IV.  

 



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 2012 o CRQ-IV participou de 09 eventos, sendo 08 na capital do Estado. 

EVENTOS ATENDIMENTOS 

EBRATS 62 

EXPOBEBIDAS 26 

FEIPLAR 47 

FEITINTAS 130 

FENASAN 106 

FI SOUTH AMERICA 32 

FIMAI 181 

IND. QUÍMICA 105 



  

 

 

 

Quadro de Colaboradores 

 

O CRQ-IV encerrou o exercício de 

2012 com 139 colaboradores e 

12 estagiários, sendo 70 

mulheres e 69 homens. Foram 11 

admissões e 11 demissões no 

período. A faixa etária 

predominante dos colaboradores 

vai dos 18 aos 60 anos e o nível 

de escolaridade varia do ensino 

fundamental incompleto até o 

mestrado. Ao todo, 82% possuem 

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.   



   

 

 

Treinamentos  

Promovido pela empresa Cedep – parceria com o Nube, foi viabilizada a participação 

dos estagiários do CRQ-IV no curso de “Team Building” – Trabalho em Equipe.   

 

Cursos Específicos   

O CRQ-IV tem ampliado as oportunidades para a realização de cursos específicos de 

acordo com as necessidades de cada setor.  

Em 2012 foram: Vsphere (CTI), Jornalismo em Internet (CMK) e Sistema Orçamentário 

(GCC). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2012 o “Café Contigo” do CRQ-IV teve uma ação especial. Além de 

proporcionar um momento de integração, foram arrecadados 32 kg de café. A 

arrecadação faz parte da “Gincana Solidária”, promovida pela Gerência de 

Recursos Humanos do CRQ-IV.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte das atividades de integração de 2012, os funcionários participaram de uma 

gincana solidária que arrecadou um total de 5.100 itens, entre produtos alimentícios, de 

limpeza, higiene pessoal, livros, revistas e DVDs. Os produtos foram entregues ao 

representante do Lar Ester, instituição assistencial da cidade de Cotia que cuida de 41 

idosos e que basicamente sobrevive de doações. 

 

A ideia de realizar a gincana surgiu depois de uma pesquisa feita pela área de Recursos 

Humanos do Conselho, onde a maioria optou por uma gincana solidária. 

  

A iniciativa contou com a participação dos 150 funcionários (capital e interior) que, 

entre outros itens, entregaram ao Lar Ester mais de 600 quilos de alimentos e 900 

pacotes de fraldas geriátricas. Também foram arrecadados cerca de R$ 9 mil, doados à 

instituição para realização de pequenas obras de infraestrutura. 
 

  
 

Dr. Manlio entrega o cheque à responsável pelo Lar Ester 



  

O programa de palestras lançado pelo CRQ-IV, em comemoração ao Ano 

Internacional da Química, foi estendido para 2012 devido a uma grande procura 

por parte de escolas.  

 

O principal objetivo do programa foi divulgar  a química e esclarecer os benefícios 

que ela proporciona à sociedade. 

 

No fechamento do ano, a entidade contabilizava 2,7 mil apresentações em 581 

instituições de ensino, alcançando um público de 192 mil alunos. 

 

  

  



  

 

 

 

Ação voltada a valorizar as instituições de ensino, professores e os egressos de seus 

cursos, o Prêmio CRQ-IV é um concurso público anual que premia pesquisas 

desenvolvidas por estudantes de cursos técnicos e superiores da área química 

ministrados no Estado de São Paulo.  

Em 2012, a entrega do Prêmio CRQ-IV ocorreu durante a cerimônia em 

comemoração ao Dia do Profissional da Química.  
 

  

  

 

 



  

    Campanha de Vacinação - 2012  

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, 

estagiários e terceirizados.  

Bem-Estar 

Em 2012, foi feito acompanhamento nutricional e reavaliação postural dos funcionários.  

Programa Qualidade de Vida  

Em agosto, foi realizado em parceria com a Amil o Programa Lincx Qualidade de Vida, 

que teve como objetivo mapear e identificar funcionários com problemas de saúde 

atuais e propor soluções preventivas. A pesquisa contou com participação de 83,21% 

dos funcionários (Capital e Interior) e identificou um índice elevado de sedentários, 

representando 55%, além de hipertensos (20%), obesos (17%), diabéticos (11%), 

tabagistas (9%) e dislipidêmicos (6%).  

 



Todos os anos, os colaboradores do CRQ-IV se mobilizam na Campanha do 

Agasalho. A iniciativa possibilita a arrecadação de peças de roupas femininas, 

masculinas e infantis.  



 

 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 à 

geração de iluminação artificial. 

 

Coleta Seletiva  

 

Coleta seletiva de plástico, 

metal, vidro e orgânicos.  



Elaborado pela Gerência de 

Contabilidade e Compras – 

GCC. 

DO VALOR ADICIONADO - DVA - (EM MILHARES DE RE   


