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CERTIDÃO DE REGULARIDADE – Nº 00406/2021 
Certifico, em virtude do despacho do Senhor Presidente do Conselho Regional de Química da 5ª Região, exarado na petição 

de Ney José Lazzari, datada de 2 de dezembro de 2021, que, revendo os processos administrativos n
os

 21.157 e 46.051, bem 

como os livros de registro desta autarquia, encontrei o seguinte: “Nome da empresa: FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE 

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES – CNPJ nº 04.008.342/0001-09 - Endereço: Avenida Avelino Talini, 171 - 

Cidade: Lajeado - Estado: Rio Grande do Sul - Natureza da atividade: prestação de serviço de análises técnicas - Responsáveis 

Químicos: JÚLIA GRASIELA SPELLMEIER TISCHER, registrado na categoria de Químico Industrial, sob nº 05201770, 

relativamente à prestação de serviços para terceiros através de análises químicas, físicoquímicas, toxicológicas e 

microbiológicas desenvolvidas no laboratório de físico-química, conforme AFT nº 187.919, válida até 18 de fevereiro de 2022, 

VANESSA LARDINI, registrada na categoria de Químico Industrial, sob nº 05202290, relativamente à  prestação de serviços 

para terceiros através de análises químicas, físicoquímica, toxicológicas e microbiológicas, conforme AFT nº 189.016, válida 

até 23 de março de 2022, MORGANA DONEDA, registrada na categoria de Químico Industrial, sob nº 052004139, 

relativamente à prestação de serviços para terceiros através de análises químicas, físico-químicas, toxicológicas e 

microbiológicas desenvolvidas no laboratório, conforme AFT nº 194.550, válida até 23 de agosto de 2022, ANDERSO STIEVEN, 

registrado na categoria de Químico Industrial, sob nº 05202309, relativamente à prestação de serviços para terceiros através 

de análises químicas, físicoquímicas, toxicológias e microbiológicas desenvolvidas no laboratório, conforme AFT nº 194.454, 

válida até 28 de agosto de 2022, DIEGO CEZER HOFSTETTER, registrado na categoria de Químico Industrial, sob nº 05202265, 

relativamente à prestação de serviços para terceiros através de análises químicas, físicoquímicas, toxicológias e 

microbiológicas desenvolvidas no laboratório, conforme AFT nº 194.910, válida até 03 de setembro de 2022, LUCAS 

SCHMIDT, registrada na categoria de Químico Industrial, sob nº 05202694, relativamente à prestação de serviços para 

terceiros através de análises químicas, físico-químicas, toxicológicas, microbiológicas desenvolvidas no laboratório, conforme 

AFT nº 195.083, válida até 01 de outubro de 2022 e RODRIGO GIOVANELLA, registrado na categoria de Químico Industrial, 

sob nº 05202449, relativamente à prestação de serviços para terceiros através de análises químicas, físicoquímicas, 

toxicológicas e microbiológicas desenvolvidas no laboratório de físico-química, conforme AFT nº 198.526, válida até 16 de 

dezembro de 2022. A empresa acima identificada está registrada sob nº 000004245, no Conselho Regional de Química da 5ª 

Região, na forma da Lei Federal nº 2.800, de 18.06.56, conforme despacho do Conselho em reunião ordinária de 08 de maio 

de 1998, estando em situação de regularidade perante o órgão de fiscalização profissional no que diz respeito ao 

recolhimento das anuidades de registro, exercício 2021.”. Nada mais constatando, eu, Maristela Mendes Dalmás, Chefe do 

Departamento de Registro do Conselho Regional de Química da 5ª Região, lavrei a presente certidão e a assino juntamente 

com o Senhor Presidente do Conselho Regional de Química. Porto Alegre, 3 de dezembro de 2021. Certidão válida até 18 de 

fevereiro de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

               MARISTELA MENDES DALMÁS                                   Dr. PAULO ROBERTO BELLO FALLAVENA 

          Chefe do Departamento de Registro                                         Presidente 
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