ATA DE REUNIÃO COM OS COLABORADORES DO CRQ-III

As dez horas e trinta minutos do primeiro dia do mês de agosto do corrente ano, na sede
do Conselho Regional de Química da Terceira Região – Rio de Janeiro, situada na Rua
Alcindo Guanabara, n.° 24, 13 andar, Centro – Rio de Janeiro, reuniram os Conselheiros,
Sr. Rafael Barreto Almada e Sr. David Tabak, em nome da Plenária, com os funcionários
constantes da lista de presença acostada à presente ata, com a finalidade de informar o
estado de vacância do Cargo de Presidência e Membros da Diretoria por término do
mandato dos mesmos, bem como, as decisões proferida pelo Conselho Federal de
Química – CFQ, nos autos dos processos n.° 22.420/2017 e n.° 22.421/2017. Nestes
termos foram tratados os seguintes pontos:
1. Preenchimento provisório do cargo de Presidente do CRQ-III conforme o estado de
vacância extemporânea previsto no Regimento Interno do CFQ;
2. Homologação do resultado da Assembleia de Delegados Eleitores das Instituições de
Ensino e a não Homologação do resultado da Assembleia de Delegados Eleitores das
Associações de Classe e Sindicatos, ambos pelo CFQ. Tais Assembleias foram
realizadas no dia dois de maio do ano corrente;
3. Explanação do procedimento de realização das Eleições para Presidente e
Conselheiros mediante consulta prévia aos Profissionais da Química, ocorridas nas
últimas três décadas no CRQ-III, cujos resultados aprovados em Assembleia vem sendo
homologados pelo CFQ;
4. Explanação sobre o procedimento adotado pela Plenária na condução dos processos
de preenchimento da vacância extemporânea do cargo de Presidente e Diretoria;
5. Orientação de manutenção da rotina diária administrativa, sem interrupção dos
atendimentos ao público. Suspensão temporária de procedimentos que dependam de
autorização de gestores e dispêndio de verbas.
Encerrou-se a presente ao meio dia, tendo sido presidida pelo Sr. David Tabak, e
secretariada pelo Sr. Rafael Barreto Almada, que abaixo assinam.
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