
 
 
A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO, COMUNICA: 

LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
Razão Social: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RIO 
CLARO - SP 
Ramo de Atividade: Tratamento de água para consumo humano 
CPF/CNPJ: 56.401.177/0001-54 
Endereço: Avenida 8 A, n º 360, Cidade Nova, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Francesco Rotolo 
 
Auto de infração nº 3543907/799 de 19/01/2018 no qual incorreu infração sanitária por: 
Distribuir água fora dos padrões de potabilidade para o parâmetro flúor; Por manter 
condições de trabalho que traz risco a saúde do trabalhor, não oferecendo o conjunto 
mínimo de equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção 
coletiva (EPC); Por manipular e usar produtos de interesse a saúde sem os padrões de 
identidade; qualidade e segurança (falta de rótulos, validade, lotes e produtos expostos); 
Por não manter registro de limpeza dos reservatórios; Por não garantir a operação e 
manutenção das instalações destinadas ao abastecimento de água potável. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 23/01/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 30/01/2018: foi protocolado pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto 
cronograma de adequações físico – financeiro. 
Em 01/02/2018 a defesa foi deferida e a Vigilância Sanitária acompanhará os prazos 
estipulados no cronograma com a realização de novas inspeções sanitárias. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Razão Social: CATMAKE DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS EIRELLI - EPP 
Ramo de Atividade: Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria 
CPF/CNPJ: 26.389.467/0001-69 
Endereço: Rua 16, nº 1085, Cidade Claret, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Ana Beatriz Cortez Crivellari 
 
Auto de infração nº 3543907/805 lavrada em 02/02/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: Manter /funcionar empresa de área de interesse à saúde, sem regularização 
junto ao órgão de Vigilância Sanitária e demais orgãos. 
 
Auto de infração nº 3543907/806 lavrada em 02/02/2018, por distribuir/disponibilizar 
ao consumo produtos irregulares, em desacordo com a legislação vigentes e normas 
técnicas, com risco ao consumidor, cujo rótulo está ilegível, para análise das 
informações pertinentes ao produto, como composição e indicações de uso. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 02/02/2018: A interressada deu ciência nos autos e terá 10 dias para apresentar 
defesa. 
Em 09/02/2018: A empresa apresentou defesa e solicitação de cancelamento dos autos. 



Em 19/02/2018: Foi lavrado o Auto de Imposição de Penalidade nº 3543907/514 de 
Advertência, com interdição dos produtos, suspensão de vendas, e proibição de 
propaganda, como medida cautelar. 
Auto de Imposição de Penalidade nº 3543907/512 de Advertência, lavrado em 
19/02/2018, por manter/funcionar empresa da área da saúde sem regularização junto ao 
orgão de Vigilância Sanitária e demais orgãos. 
Em 21/02/2018: A empresa deu ciência no indeferimento, da defesa impetrada pelo 
autuado referente aos Autos de Infração nº 3543907/805 e Auto de infração nº 
3543907/806, avaliadas em 16/02/2018, e com ressalva de que a empresa apresente 
cronograma de regularização perante esta Vigilância Sanitária. 
 

 
Razão Social: EDUARDO R. CRIVELLARI (STYLUS COSMÉTICOS) 
Ramo de Atividade: Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria  
CPF/CNPJ: 11.455.213/0001-24 
Endereço: Av.13, nº 1950, Consolação, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Eduardo R. Crivellari 
 
Auto de infração nº 3543907/804, lavrada em 02/02/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: Manter /funcionar empresa de área de interesse à saúde, sem regularização 
junto ao órgão de Vigilância Sanitária e demais orgãos. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 02/02/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 09/02/2018: A empresa apresentou defesa e solicitação de cancelamento dos autos. 
Em 19/02/2018: lavrado Auto de Imposição de Penalidade nº 3543907/513 de 
Advertência por manter/funcionar empresa da área da saúde sem regularização junto ao 
orgão de Vigilância Sanitária e demais orgãos. 
Em 21/02/2018: A empresa deu ciência no indeferimento, da defesa impetrada pelo 
autuado referente ao Auto de Infração nº 3543907/804, avaliado em 16/02/2018, com 
ressalva de que a empresa apresente cronograma de regularização perante esta 
Vigilância Sanitária. 
 

 
Razão Social: SANDRO DAMÁZIO DE OLIVEIRA 
Ramo de Atividade: Mercearia 
CPF/CNPJ: 20.121.409/0001-73 
Endereço: Avenida 54 SE, nº 801, Jardim Residencial Santa Eliza, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Sandro Damázio de Oliveira 
 
Auto de infração nº 3543907/807, de 08/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por: Não atender aos padrões de qualidade, identidade e segurança exigido para 
produtos de interesse à saúde; Expor à venda produtos sem origem certificada; 
Trabalhar em desacordo com as normas legais de proteção à saúde e Boas Práticas 
aplicáveis. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 08/02/2018 o interessado deu ciência no Auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 



Em 16/02/2018 o interessado apresentou Defesa do Auto de Infração, que foi indeferida 
pela gerência. 
Em 01/03/2018 o interessado deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade nº 
3543907/516 e terá 10 dias para interposição de recurso. 

 
Razão Social: SANDRO DAMÁZIO DE OLIVEIRA 
Ramo de Atividade: Mercearia 
CPF/CNPJ: 20.121.409/0001-73 
Endereço: Avenida 54 SE, nº 801, Jardim Residencial Santa Eliza, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Sandro Damázio de Oliveira 
 
Termo Multifuncional nº 3543907/516, de 08/02/2018, no qual foram descartados os 
seguintes itens: 
1) 0,5 kg de peito de frango temperado; 
2) 600 g de nuggets de frango; 
3) 2,6 kg de peito de frango empanado; 
4) 5 kg de carne bovina; 
5) 8 kg de fígado bovino; 
6) 700 g de carne moída; 
7) 8,7 kg de linguiça sem identificação; 
Foram apreendidas 7 garrafas de 750 ml de bebida "Chapinha" com lacres e rótulos 
violados. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 08/02/2018 o interessado deu ciência no Termo e terá 10 dias para apresentar 
defesa. 
Em 16/02/2018 o interessado apresentou defesa do Auto de Infração. 
 

 
Razão Social: MINIMERCADO CANHONI LTDA ME 
Ramo de Atividade: minimercado 
CPF/CNPJ: 09242501/0001-59 
Endereço: Rua 6 A, 527, Vila Alema, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Zilda Maria Cardoso Canhoni 
 
Auto de infração nº 3543907/808, de 08/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por: 1) Não realizar o controle de pragas e exames médicos; 2) Não manter os padrões 
de higiene, qualidade e segurança definidos a partir de normas técnicas aprovadas pelo 
orgão competente; 3) Estar em situação irregular cadastral nesta Vigilancia Sanitária. 
 

ACOMPANHAMENTO: 

Em 15/02/2018 o interessado deu ciência no Termo e terá 10 dias para apresentar 
defesa. 
 

 



Razão Social: JACKELINE RAMOS DE FREITAS 
Ramo de Atividade: Restaurante 
CPF/CNPJ: 29.113.840/0001-40 
Endereço: Rua 2, nº 1439, Centro, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Jackeline Ramos de Freitas 
 
Auto de infração nº 3543907/810 lavrado em 23/02/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 1) Estar realizando atividade de restaurante sem o devido cadastramento 
junto à Vigilância Sanitária e Licença de Funcionamento. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 23/02/2018: A interessada deu ciência nos autos e terá 10 dias para apresentar 
defesa. 
 

 
Razão Social: ESPETINHO DA 14 RESTAURANTE LTDA ME 
Ramo de Atividade: Restaurante e Similares 
CNPJ: 59.415.208/0001-14 
Endereço: Rua 14, 413, Consolação Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Francisco Wellington Ferreira da Silva 
 
Auto de infração nº 3543907/787, de 23/11/2017, no qual incorreu em infração sanitária 
por:  
1) Apresentar estabelecimento em más condições de higiene e organização 
2) Utilizar área externa para armazenamento de alimentos 
3) Acumular objetos em desuso 
4) Apresentar equipamentos em más condições de uso (freezers) 
5) Utilizar geladeira industrial sem as mínimas condições de uso 
6) Possui coifa sem condições de uso na cozinha 
7) Usar balcões que não alcançam as temperaturas preconizadas pela legislação 
8) Apresentar depósito e vestiário com paredes sem pintura adequada, sem forro, telas 

e portas quebradas 
9) Churrasqueira: carnes a temperatura ambiente, lixeira sem tampa, chapa sem coifa e 

churrasqueiros sem ASOS 
10) Alimentos fora da temperatura nos balcões 
 
Auto de imposição de penalidade de multa nº 3543907/510, de 16/02/2018, no qual 
incorreu em infração sanitária por: 
01) Apresentar estabelecimento em más condições de higiene e organização; 
02) Utilizar área externa para armazenamento de alimentos(frutas); 
03) Utilizar geladeira industrial em péssimas condições de uso; 
04) Não possuir container para lixo; 
05) Apresentar sanitários para funcionários em péssimas condições  de higien  e abertos; 
06) Apresentar embalagens em frente ao sanitário e no chão; 
07) Armazenar carnes no freezer sem proteção de filme plástico; 
08) Manipular carnes me aárea aberta; 
09) Manipulador trajando: chinelo, bermuda, camiseta sem manga e cabelos soltos 
durante manipulação de carnes em local inadequado; 
10) Lixeira quebrada proxima à churrasqueira; 
11) Câmaras frias com alimentos direto no chão, gerando multa de 900 UFIRS. 



 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 23/11/2017: O interessado tomou ciência do auto e terá dez dias para apresentar 
defesa. 
Em 07/12/2017: O interessado apresentou sua defesa e solicitou prorrogação de prazo 
de 20 dias para o cumprimento do Auto. 
Em 16/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de imposição de penalidade e terá 
10 dias para manifestação 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Razão Social: ODONTÉCNICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA 
LTDA ME 
Ramo de Atividade: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORRELATOS 
CNPJ: 57.838.351/0001-93 
Endereço: Avenida Ulisses Guimarães, 814, Cidade Nova, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Responsável Legal: Celso Luiz Gandolpho 
 
Auto de imposição de penalidade de advertência nº 3543907/515, de 19/02/2018, no 
qual incorreu em infração sanitária por: 
- Manter em funcionamento empresa de área de interesse à saúde em endereço diverso 
ao cadastrado, sem documentação obrigatória junto aos órgãos oficiais e sem licença de 
funcionamento junto à esta Vigilância Sanitária, Alvará de Utilização e 
Licença/Cadastro junto aos órgãos estaduais. 
- Manter criação de galináceos em área urbana. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 20/02/2018: O Interessado deu ciência do Auto de imposição de penalidade e terá 
10 dias para manifestação. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Razão Social: VENTURA VENTURA LANCHONETE Ltda. 
Ramo de Atividade: Restaurante e Similares 
CNPJ: 02.492.355/0001-70 
Endereço: Avenida 6, nº 850, Mercado Municipal - Box 4 - Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Vivian Ventura 
 
Auto de infração nº 3543907/854, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por não afixar o aviso de proibição de prevenção ao consumo de álcool na infância e 
adolescência. 
 
Auto de imposição de penalidade de multa, no qual incorreu em infração sanitária por 
não afixar o aviso de proibição de prevenção ao consumo de álcool na infância e 
adolescência. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de imposição de penalidade e terá 
10 dias para manifestação. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Razão Social: COVABRA SUPERMERCADOS Ltda. 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CNPJ: 61.233.151/0009-31 
Endereço: Rua 8, nº 2248, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Cristiano Onofre Ferreira da Silva. 
 
Auto de infração nº 3543907/851, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por não dispor as bebidas alcoólicas em locais ou estandes específicos de forma distinta 
dos demais produtos expostos à venda. Foram constatadas bebidas alcoólicas ao lado de 
paletes com refrigerantes, banca de doces e geladeira de carnes com ilha de bebidas 
alcoólicas entre elas, refrigerantes e energéticos em geladeira aberta juntamente com 
cervejas, ponta de gôndola contendo panetones juntamente com bebidas alcoólicas 
diversas. 
 
Auto de imposição de penalidade de multa, no qual incorreu em infração sanitária por 
não dispor as bebidas alcoólicas em locais ou estandes específicos de forma distinta dos 
demais produtos expostos à venda. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de imposição de penalidade e terá 
10 dias para manifestação. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Razão Social: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CNPJ: 05.789.313/0004-37 
Endereço: Avenida 32, nº 550, Vila Aparecida, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Rosangela Maria de Souza. 
 
Auto de infração nº 3543907/852, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por não afixar o aviso de proibição do consumo de produtos fumígenos no interior da 
loja. 
 
Auto de imposição de penalidade de multa,  no qual incorreu em infração sanitária por 
não afixar o aviso de proibição do consumo de produtos fumígenos no interior da loja. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de imposição de penalidade e terá 
10 dias para manifestação. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Razão Social: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CNPJ: 05.789.313/0004-37 
Endereço: Avenida 32, nº 550, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Rosangela Maria de Souza. 
 
Auto de infração nº 3543907/853, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por não dispor as bebidas alcoólicas em locais ou estandes específicos, de forma distinta 
dos demais produtos expostos à venda (ilhas contendo cervejas e água mineral), por 



afixar o aviso de proibição de consumo de álcool na infância e adolescência em 
desacordo com o modelo definido no Decreto Estadual que regulamenta a Lei Estadual 
nº 14592/2011 (sinalização nas geladeiras com placas em tamanho reduzido e em alguns 
locais, sinalização não original). 
 
Auto de imposição de penalidade de multa, no qual incorreu em infração sanitária por 
não dispor as bebidas alcoólicas em locais ou estandes específicos, de forma distinta dos 
demais produtos expostos à venda (ilhas contendo cervejas e água mineral), por afixar o 
aviso de proibição de consumo de álcool na infância e adolescência em desacordo com 
o modelo definido no Decreto Estadual que regulamenta a Lei Estadual nº 14592/2011 
(sinalização nas geladeiras com placas em tamanho reduzido e em alguns locais, 
sinalização não original). 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de imposição de penalidade e terá 
10 dias para manifestação. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Razão Social: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CNPJ: 05.789.313/0002-75 
Endereço: Av. Visconde do Rio Claro, 2230, Vila do Rádio, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Edilaine Franciele de Lima Sartori. 
 
Auto de infração nº 3543907/811, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por expor à venda/comercialização bebidas alcoólicas dispostas de maneira conjunta em 
estantes ou locais com produtos não alcoólicos; a infração foi constatada no corredor de 
entrada (área de ofertas) e nas extremidades dos corredores do setor de bebidas não 
alcoólicas (refrigerantes), onde haviam produtos empilhados sem a placa do aviso de 
proibição quanto ao consumo/oferta/permissão de consumo de bebidas alcoólicas por 
menores de 18 anos. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de imposição de penalidade e terá 
10 dias para manifestação. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Razão Social: SENDAS  DISTRIBUIDORA S/A. 
Ramo de Atividade: Comércio Atacadista 
CNPJ: 06.057.223/0307-55 
Endereço: Av. Tancredo Neves, 450, Jd. Claret, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Aparecido Guilherme da Costa 
 
Auto de infração nº 3543907/812, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por expor à venda/comercialização bebidas alcoólicas dispostas de maneira conjunta em 
estantes ou locais com produtos não alcoólicos; a infração foi constatada no corredor de 
entrada (área defronte aos caixas), onde haviam produtos em oferta empilhados e no 
corredor da área de exposição/venda de produtos não alcoólicos em prateleiras e paletes 
sem a separação adequada e, em alguns pontos, sem a placa do aviso de proibição 



quanto ao consumo/oferta/permissão de consumo de bebidas alcoólicas por menores de 
18 anos. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de imposição de penalidade e terá 
10 dias para manifestação. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Razão Social: ARMAZÉN RIO CLARO COM. DE BEBIDAS E CONEXOS 
LTDA. 
Ramo de Atividade: Comércio Varejista de Bebidas 
CNPJ: 24.990.925/0001-95 
Endereço: Rua 14, 1009, Cidade Claret, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Bruna Ap. Marone Dias. 
 
Auto de infração nº 3543907/813, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por expor à venda/comercialização bebidas alcoólicas dispostas de maneira conjunta em 
estantes ou locais com produtos não alcoólicos; a infração foi constatada na área de 
atendimento e vendas do estabelecimento, onde haviam produtos empilhados sem a 
placa do aviso de proibição quanto ao consumo/oferta/permissão de consumo de 
bebidas alcoólicas por menores de 18 anos e misturados com outros produtos não 
alcoólicos como refrigerantes, energéticos e outros. Ainda constatou-se, em 
acompanhamento às vendas efetuadas no período da inspeção que, o estabelecimento 
deixou de exigir a apresentação de documento oficial de identidade para comprovação 
de maioridade, mesmo quando o cliente aparentava ser muito jovem. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de imposição de penalidade e terá 
10 dias para manifestação. 
 
 

O Gerente da Vigilância Sanitária, Sr. Agnaldo Pedro da Silva, respaldado 
pelo Art. 9º, 110, 122 Inc. XIX e XX da Lei Estadual 10.083 de 23/09/1998, torna 
público as ações desta Vigilância Sanitária. 


