
 
 
A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO, COMUNICA: 

LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
Razão Social: ORZARI & ORZARI COMERCIO DE SORVETES LTDA ME 
Ramo de Atividade: Comércio varejista de alimentos 
CPF/CNPJ: 21062941/0001-20 
Endereço: Avenida Conde Francisco Matarazzo Junior, nº205, Vila Paulista 
Responsável Legal: Mileide Cristina Chimachi Orzari 
 
Auto de Infração nº 3543907/904, de 07 de agosto de 2018, no qual incorreu em 
infração sanitária por: 
1) Estar em pleno funcionamento sem a licença do órgão competente; 
2) Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias; 
3) Não entregar documentação exigida: renovações 2017 e 2018, exames médicos 

dos manipuladores (hemograma e parasitológico), controle de pragas atualizado e 
alteração de CNAE para "lanchonete". 

 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 07/08/2018: A interessada deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar 
defesa. 
Em 17/08/2018: A interessada apresentou defesa constando: 1. cópia dos exames 
médicos (hemograma e parasitológico) de Thayna, considerada apta para a função; 2. 
cópia do laudo do controle de paragas realizado pela empresa MG Serviços 
Ambientais, válido até 07/09/2018; e 3. solicitação de prorrogação de prazo por mais 
60 dias para alteração de CNAE. O prazo solicitado foi deferido em 21/08/2018. 
 

 
Razão Social: INSTITUTO DO RIM DE RIO CLARO S/C LTDA 
Ramo de Atividade: Hemodiálise 
CPF/CNPJ: 00.687.671/0001-72 
Endereço: Av.15, 355 - Centro 
Responsável Legal: Sidney Portilho do Nascimento  
 
Auto de infração nº 3543907/901 de 31 de julho de 2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por:  
 
Apresentar água de hemodiálise em desacordo com a legislação em vigor por 
apresentar endotoxinas bacterianas acima do valor máximo permitido. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 31/07/2018: O interessado deu ciência do Auto de infração e terá 10 dias para 
manifestação. 



Em 07/08/2018: Foi protocolada defesa referente ao Auto de infração com laudos que 
atestaram endotoxinas bacterianas dentro do limite estipulado pela legislação em 
coleta realizada posteriormente a coleta de vigilância.  
Em 13/08/2018: A defesa foi deferida, portanto o Auto de infração foi arquivado. 
 

 
Razão Social: MARCOS ANTONIO TITO DOS SANTOS 13960789831 
Ramo de Atividade: Transporte rodoviário 
CPF/CNPJ: 139607898-31 
Endereço: Av.P15, 158, Vila Paulista 
Responsável Legal: Marcos Antonio Tito dos Santos  
 
Auto de infração nº 3543907/881 de 10 de agosto de 2018, no qual incorreu em 
infração sanitária por:  
 
1. Descumprir os atos emanados por autoridades sanitárias; 
2. Estar em pleno funcionamento sem autorização e licença do órgão competente, 
contrariando as leis vigentes; 
3. Realizar o transporte em veículo inadequado para a atividade. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 10/08/2018: O interessado deu ciência do Auto de infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
Em 10/08/2018: O interessado apresentou defesa do Auto de Infração: realizou o 
cadastro nesta Vigilância Sanitária e apresentou o veículo de placa EVS7296 equipado 
adequadamente com caixa termobox. Portanto todas as infrações sanitárias foram 
sanadas e o Auto de infração arquivado. 
 

 
Razão Social: GODOY LIMA EIREI - ME 
Ramo de Atividade: Lanchonete 
CPF/CNPJ: 29.120.745/000176 
Endereço: Avenida 42 Particular, n°222 – Jardim Primavera 
Responsável Legal: Marco Antonio de Godoy Lima 
 
Auto de infração nº 3543907/883, de 10/08/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
Descumprir determinações emanadas pela autoridade sanitária, desobedecendo o 
desposto nas normas técnicas de Boas práticas e legislações vigentes, desrespeitnado 
os padrões de qualidade e segurança para o alimento ofertado, apresentando conduta 
infratora de maneira reincidente conforme atestam relatórios de inspeções anteriores 
no estabelecimento. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 10/08/2018 o responsável legal deu ciência e terá 10 dias para apresentar a defesa. 
Em 10/09/2018 estivemos em retorno e o estabelecimento adequou todas as 
irregularidades, o auto foi arquivado. 



______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: MARTINS & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA ME 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CPF/CNPJ: 16.936.467/0001-88 
Endereço: Rua 11 MP, 268, Parque Mãe Preta 
Responsável Legal: Mickael Martins Rodrigues 
 
Auto de infração nº 3543907/882 e Termo Multifuncional nº 3543907/558, ambos de 
09 de agosto de 2018, no qual incorreu em infração sanitária por:  
 
1. Desobedecer ou ignorar o disposto na legislação vigente destinada a preservação da 
saúde;  
2. Descumprir os atos emanados por autoridades sanitárias;  
3. Não atender aos padrões de identidade e segurança exigidos para os produtos de 
interesse à saúde;  
4. Trabalhar em desacordo com as normas legais de proteção a saúde e boas práticas 
aplicáveis;  
5. Comercializar e fabricar produtos sem a devida identificação;  
6. Fabricar e comercializar produtos cárneos sem autorização e licença do SIM;  
7. Expor a venda produtos alimentícios fora da temperatura preconizada pela 
legislação; 8. Manipulador utilizando adornos (brincos). 
 
Foram inutilizados os seguintes produtos alimentícios impróprios para o consumo: 3 kg 
de carne sem identificação, 10 kg de frango em temperatura inadequada, 0.5 kg de 
almôndega, 8.9 kg de linguiça sem identificação, 1.8 kg de medalhão de frango, 2.3 kg 
de frios sem identificação ou fora de validade, 1 kg de massa sem identificação, 1.4 kg 
de creme sem identificação e 1 kg de molho sem identificação. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 13/08/2018: O interessado deu ciência do Auto de infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
Em 17/08/2018: Foi protocolada defesa ao Auto de Infração informando o 
atendimento às exigências e solicitando nova vistoria. 
Em 21/08/2018: Realizamos nova inspeção sanitária e verificamos que as infrações não 
foram cumpridas: haviam produtos cárneos fora da temperatura adequada e 
alimentos pré-preparados fabricados sem a autorização e licença do S.I.M. Além disso, 
em atendimento a uma denúncia encontramos uma quantia de bebidas lácteas fora de 
validade (Auto de infração número 3543907/912; Termo Multifuncional número 
3543907/562; Auto de imposição de penalidade de inutilização número 3543907/568). 
Em 23/08/2018 foi lavrado Auto de Imposição de Penalidade no valor de 150 UFESP. 
Em 24/08/2018 o interessado deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade de 
Multa e terá 10 dias, a contra da ciência, para interposição de recurso. 
Em 28/08/2018 foi protocolado nesta VISA (Protocolo de entrada 3254/18) uma defesa 
do Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 570, relacionado ao Auto de Infração 
nº 882, de 09/08/2018. 



Em 04/09/2018 o interessado deu ciência na notificação de recolhimento de multa 
número 3543907/130 no valor de 50 UFESP (R$1.285,00) e terá 30 dias para realizar o 
pagamento. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: ANABER COSMÉTICOS IND. E COM. LTDA 
Ramo de Atividade: Fabricação de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e Higiene 
Pessoal. 
CPF/CNPJ: 58354747/0001-28 
Endereço: Km 64 + 100 mts, S/N - Expansão Industrial Rio Claro/SP 
Responsável Legal: Plínio Cesar de Oliveira Dantas 
 
Auto de infração nº 3543907/845 e Auto de Imposição de Penalidade de Interdição 
Cautelar nº 3543907/541; lavrados em 16 de maio de 2018, no qual incorreu em 
infração sanitária por: 
1) Fazer funcionar empresa de produtos de interesse à saúde sem licença de 
funcionamento dos orgãos sanitários competentes. 
Foram interditados todos os pontos de acesso à fábrica (produção), incluindo matérias 
primas, equipamentos, estoque de produtos acabados, embalagens, quadros de 
energia/luz; incluindo três bombonas contendo produtos químicos, que ofereciam 
risco de armazenamento em local fechado, os quais receberam os lacres/interdito 
separadamente dos demais e armazenamento em área externa. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 16/05/2018: O interessado deu ciência nos Autos e terá 10 dias para posicionar-se. 
Em 18/05/2018: A empresa apresentou cronograma de adequações. 
Em 24/05/2018: Foram apresentados parte dos documentos solicitados, o qual está 
sendo acompanhado até completa regularização. 
Nos dias 04,05 e 06/06/2018: Foram apresentados outros documentos ainda 
pendentes. 
Em 07/06/2018: Estivemos no local, e constatamos que a empresa ainda não se 
encontra apta à exercer suas atividades fabris, sem devida manutenção de 
equipamentos, e completa regularização documental; os quais estão sendo 
acompanhados por esta Visa. 
Em 13/06/2018: A empresa solicitou uma reunião nesta Visa, com o representante 
legal pela empresa, acompanhado da assessora e equipe da Visa, na presença da 
gerencia e chefia de fiscalização. A empresa apresentou algumas documentações,e em 
função de viabilizar recursos para completa regularização da empresa, foi defenida 
desinterdição parcial da área de produção, para  lista de 16 produtos devidamente 
registrados na Anvisa e de baixo risco, para serem produzidos em carater provisório, 
com acompanhamento desta Visa. 
Em 19/07/2018: A equipe desta Vigilância realizou inspeção de retorno, à fim de 
atualizar-se da  situação da fábrica, e sendo surpreendidos ao constatar que a empresa 
estava fabricando produtos proibidos por esta autoridade sanitária; sem a presença do  
Responsável Técnico; e havia funcionários tentando ocultar os produtos já fabricados e 
embalados. Na área de estoque e expedição foi constatado que todo o estoque, que 



encontrava-se interditado desde 16/05/18, os quais deveriam ser encaminhados para 
inutilização e descarte, havia sido disposto para comercialização, com evidência de 
pedido de clientes. 
Constatada esta situação, foi lavrado o Auto de Imposição de Penalidade de Interdição 
Cautelar  nº 3543907/559, do prédio da  planta fabril, área de estoque, e todo acesso; 
por tempo indeterminado, o qual permanecerá até completa regularização e 
finalização da Autuação, da qual a equipe desta Visa estará acompanhando. 
Em 07/08/18: O requerente protocolou documento de defesa à interdição efetuada 
pela autoridade sanitária, apresentando argumentação e propondo reconsideração da 
medida aplicada; em virtude dos riscos em manipular e expor produtos de elevado 
grau de risco  ao consumidor, por estar sem  as devidas licenças perante os órgãos 
sanitários competentes, e não atender aos requisitos mínimos de Boas Práticas de 
Fabricação, foi INDEFERIDA a solicitação, permanecendo a manutenção da imposição 
de Interdição até que a empresa cumpra com as determinações emanadas por esta 
autoridade sanitária, e apresente-se em condições aptas para voltar as atividades 
fabris. 

 
Razão Social: NELSON ALMEIDA FURTADO 
Ramo de Atividade: Lanchonete 
CPF/CNPJ: 160698998-73 
Endereço: Estrada dos Costas, nº1695, Jardim Brasília 
Responsável Legal: Nelson Almeida Furtado 
 
Auto de infração nº 3543907/902, de 01 de agosto de 2018, no qual incorreu em 
infração sanitária por: 
 

1) Estar em pleno funcionamento sem a licença do órgão competente; 
2) Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias. 

 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 02/08/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar 
defesa. 
Em 14/08/2018: Findo os 10 dias não houve defesa do interessado. 
Em 16/08/2018: Foi lavrado o Auto de imposição de penalidade de advertência 
número 3543907/566 e o interessado terá 10 dias para interposição de recurso. 
Em 31/08/2018 o gerente deferiu 30 dias de prazo para realização do cadastro. 
 

 
Razão Social: VHTC BISTRÔ, CAFÉ E PADARIA EIRELI ME 
Ramo de Atividade: Restaurante 
CPF/CNPJ: 25.350.219/0002-22 
Endereço: Avenida Conde Francisco Matarazzo Junior, 205, Vila Paulista, Rio Claro/SP 
Responsável Legal: Vitor Henrique Torres de Campos 
 



Auto de infração n° 3543907/859, de 18/06/2018, no qual incorreu infração sanitária 
por: 
1. Desobedecer o disposto na legislação vigente destinada a preservação da saúde; 
2. Estar em funcionamento contrariando as normas legais vigentes; 
3. Expor a venda alimento sem padrão de identidade, qualidade e segurança exigidos 
pela legislação: produtos expostos sem data de validade, manter alimento em 
temperatura ambiente (arroz), não realizar controle de temperatura e coleta de 
amostras dos alimentos expostos em rechaud, armazenar alimento sem data de 
validade (salgados congelados), utilizar produtos fora de validade (manteiga); 
4. A lixeira não possui tampa nem pedal; 
5. Não apresentar documentação solicitada em notificação e vistoria (laudo de limpeza 
da coifa, certificado do curso de boas práticas na manipulação e renovação 2018); 
6. Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 18/06/2018: O interessado deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 28/06/2018: Foi apresentada defesa ao Auto de Infração na qual o responsável 
pelo estabelecimento alega que contratou um serviço de consultoria nutricional para 
orientar os funcionários quanto a manipulação adequada dos produtos alimentícios. 
Além disso anexou: certificado do Curso de Boas Práticas na Mmanipulação de 
Alimentos, Laudo do Controle de Pragas em validade e relatório técnico de limpeza da 
coifa. 
Em 05/07/2018: retornamos ao estabelecimento e verificamos que todas as infrações 
sanitárias foram sanadas. Foi protocolado nesta Vigilância Sanitária pedido de prazo de 
15 dias para realizar a única pendência restante: renovação 2018. 
Em 14/08/2018: Findo os 15 dias de prazo o interessado não realizou a renovação 
2018. 
Em 15/08/2018: Foi lavrado o Auto de imposição de penalidade de advertência 
número 3543907/567 e o interessado terá 10 dias para interposição de recurso. 
Em 28/08/2018: Foi realizada a renovação 2018 e, portanto, todas as infrações 
sanitárias foram sanadas. O Auto de infração foi arquivado. 
 

 
Razão Social: LUIZ FERNANDO CONDUTTA 30563349859 
Ramo de Atividade: Lanchonete 
CPF/CNPJ: 26802633/0001-07 
Endereço: Rua P5, nº 801 – Vila Paulista 
Responsável Legal: Luiz Fernando Condutta 
O interessado compareceu a esta Vigilância Sanitária, onde tomou ciência do Auto de 
Infração - 3543907 nº 905 de 07 de agosto de 2018. A empresa incorreu em Infração 
Sanitária por: 
 

1) Estar em pleno funcionamento sem a licença do órgão competente; 
2) Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias;  
3) Não entregar documentação exigida: licença de funcionamento da Vigilância 

Sanitária do fornecedor de salgados. 
 



ACOMPANHAMENTO: 
Em 07/08/2018: A interessada deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar 
defesa. 
Em 10/08/2018: foi protocolada defesa solicitando 30 dias para realizar o cadastro da 
fábrica de salgados pois se faz necessário alteração contratual perante os órgãos Junta 
Comercial, Receita Federal e Prefeitura Municipal. 
 

 
Razão Social: Adriano André de Mello ME 
Ramo de Atividade: padaria com predominância de produção própria. 
CPF/CNPJ: 11.259.684/0001-67 
Endereço: Rua 9A nº 2148 - Vila Cristina 
Responsável Legal: Adriano André de Mello 
 
Auto de infração nº 3543907/879, de 24 de julho de 2018 , no qual incorreu em 
infração sanitária por: 
1) Desobedecer ou não observar o disposto na norma vigente; 
2) Descumprir atos emanados pelas autoridades sanitárias, visando a aplicação da 
legislação; 
3) Não obedecer aos padrões de identidade, qualidade e segurança alimentar 
estabelecidos em norma vigente (não retirar objetos em desuso da área de 
manipulação, manter a área de produção desorganizada e não manter as condições de 
higiene, não apresentar documentação solicitada em vistoria, não telar os vãos 
/aberturas da área de manipulação, não realizar a manutenção das lixeiras com pedal, 
utilizar instrumento inadequado para realizar o corte de pães, manter porta da área de 
manipulação sempre aberta); 
4) Estar em funcionamento sem licença dos órgãos competentes.  
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/07/2018 o interessado deu ciência no Auto e terá 10 dias ara manifestar sua 
defesa. 
Em 31/07/2018 o interessado protocolou junto a esta VISA uma defesa onde alega que 
todos os itens que culminaram na aplicação do Auto de Infração estão em fase de 
finalização, de modo que retornaremos ao local para verificar tais itens.  
Em 13/08/2018 estivemos em  retorno ao local onde verificamos que as condições de 
higiene haviam melhorado. Retornaremos ao local.  
21/08/2018 Retornamos ao local e verificamos que as condições sanitárias estão sendo 
mantidas. O interessado foi orientado em relação à uma alteração documental que 
deverá ser feita (cnae e cadastro de veiculo). Aguardamos a apresentação de exames. 
O estabelecimento está sob acompanhamento.  
 

 
Razão Social: CÉLIA DE SOUZA CARDOZO - ME 
Ramo de Atividade: Padaria com predominância de produção própria. 
CPF/CNPJ: 13.605.207/0001-31 
Endereço: Av. 8A nº 836- Cidade Nova. 
Responsável Legal: Célia de Souza Cardozo.  



 
Auto de infração nº 3543907/877, de 24 de Julho de 2018, no qual incorreu em 
infração sanitária por: 
1) Desobedecer ou não observar o disposto na norma vigente; 
2) Descumprir atos emanados pelas autoridades sanitárias, visando a aplicação da 
legislação; 
3) Não obedecer aos padrões de identidade, qualidade e segurança alimentar 
estabelecidos em norma vigente (não telar aberturas da cozinha e área de produção, 
utilizar panos de algodão, não manter limpeza geral do estabelecimento, não 
apresentar cópia do curso de boas práticas, não manter alimentos em temperatura 
adequada para o consumo); 
4) Estar em pleno funcionamento sem licença dos órgãos competentes. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/07/2018: A interessada deu ciência nos autos e terá 10 dias para apresentar sua 
defesa.  
Em 08/08/2018 foi lavrado o Auto de imposição de penalidade de advertência nº 
3543907/565. 
Em 13/08/2018 a interessada deu ciência e terá 10 dias para apresentar sua defesa. 
Em 14/08/2018 foi protocolado defesa junto a esta VISA onde a interessada alega que 
ja cumpriu todos os itens que culminaram no auto de infração e advertência e solicita 
nova vistoria. Retornaremos ao local. 
Em 21/08/2018 retornamos ao local e verificamos que os itens que culminaram no 
auto de infração foram solucionados, com excessão do item referente ao curso de 
boas práticas. No ato deste vistoria solicitamos ainda que sejam apresentados os 
exames médicos dos manipuladores. 
 

 
Razão Social: LM MINI-MERCADO E PADARIA DE RIO CLARO LTDA 
Ramo de Atividade: Minimercado 
CPF/CNPJ: 29.749.621/0001-54 
Endereço: Rua José Felicio Castellano, nº1942, Vila Cristina 
Responsável Legal: Manoela Furlan Ferro  
 
Auto de infração nº 3543907/907 de 14 de agosto de 2018, no qual incorreu em 
infração sanitária por:  
 
1. Descumprir os atos emanados por autoridades sanitárias; 
2. Estar em pleno funcionamento sem autorização e licença do órgão competente, 
contrariando as leis vigentes; 
3. Não entregar documentação exigida: laudo do controle de pragas, exames médicos 
(hemograma e parasitológico), alvará de utilização do prédio, AVCB e certificado do 
curso de boas práticas na manipulação de alimentos. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 15/08/2018: O interessado deu ciência do Auto de infração e terá 10 dias para 
manifestação. 



Em 23/08/2018: Foi apresentada defesa ao Auto de infração contando os seguintes 
documentos: 1. Cópia do laudo do controle de pragas realizado pela empresa SANEON, 
válido até 16/01/2019; 2. Exames médicos (hemograma e parasitológico) de Ariadne, 
Debora, Angela e Carlos (realizados em junho/2018), todos considerados aptos para a 
função; 3. CLCB, válido até 21/10/2019; 4. Solicitação de prorrogação de prazo por 
mais 120 dias para entrega do alvará de utilização; 5. Declaração de inscrição no curso 
de manipulação de alimentos. Segundo a Portaria CVS 1 de 24/01/2018, o alvará de 
utilização não é documento obrigatório para a obtenção da licença de funcionamento. 
Portanto, todas as infrações foram sanadas e o Auto de infração arquivado. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: Padaria e Lanchonete Bagatti LTDA ME 
Ramo de Atividade: Padaria e confeitaria com predominância de produção produção 
própria. 
CPF/CNPJ: 74.588.518./0001-24 
Endereço: Rua 08 nº 3700 Santana 
Responsável Legal: Amleto Bagatti Junior 
 
Auto de infração nº 3543907/ 875 e Auto de imposição de penalidade de interdição 
cautelar nº 3543907/554, de 14 de Agosto de 2018 , no qual incorreu em infração 
sanitária por: 

1) Fazer funcionar estabelecimento sem a licença de funcionamento da vigilãncia 
sanitária em validade;  

2) Descumprir orientação da Autoridade Sanitária constante em notificação 
emitida anteriormente; 

3) Ofertar a venda/consumo produtos alimenticios em condições inadequadas e 
em confronto as normas técnicas de boas práticas e legislação vigentes.  

 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 14/08/2018: O interessado deu ciência nos autos e terá 10 dias para apresentar 
sua defesa.  
Em 16/08/2018: Foi protocolado defesa do auto de infração onde o interessado alega 
que já provid  enciou o exame médico e controle de pragas, realizou a limpeza do local 
e se inscreveu no curso de boas práticas.  
Em 20/08/2018: Estivemos em retorno ao local, onde verificamos que as condições de 
higiene do mesmo melhoraram, assim, foram removidos os interditos da porta. O local 
está sob acompanhamento desta VISA.  
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: Omessias Alexandre Caperucci -ME 
Ramo de Atividade: Comércio Varejista de carnes – açougues. 
CPF/CNPJ: 11.103.285/0001 
Endereço: Rua M18 nº798 Jd. Chervezon 
Responsável Legal: Omessias Alexandre Caperucci 
 



Auto de infração nº 3543907/906, de 09 de Agosto de 2018 , no qual incorreu em 
infração sanitária por: 

1) Fabricar e comercializar produtos cárneos (linguiças, espetinhos, carnes 
temperadas e afins) sem a autorização dos órgãos competentes – SIM, SISP, 
SIF.  

 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 15/08/2018 o interessado deu ciência nos autos e terá 10 dias para manifestar 
defesa.  
Em 16/082018 o interessado protocolou junto a esta VISA defesa dos Autos onde alega 
está se regularizando junto ao órgão responsável pela produção de produtos de 
origem animal e que no momento tal produção está paralisada. Retornaremos ao local 
para acompanhamento. 
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: Caori Miyashiro ME 
Ramo de Atividade: Restaurante 
CPF/CNPJ: 45688710000194 
Endereço: Av Tancredo Neves n° 700 Jardim Claret 
Responsável Legal: Caori 
 
Auto de infração nº 3543907/909, de 16 de  Agosto de  2018, no qual incorreu em 
infração sanitária por: 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 16/08/2018:Estivemos em retorno para a inspeção sanitária. Trata-se de 
restaurante na qual em vistoria encontramos várias irregularidades. 
O responsável foi notificado a comparecer nesta visa para reunião no dia 16/08/18 as 
15hrs. 
Foi lavrado o auto de infração n° 3543907/909 com as seguintes irregularidades: 
1) Descumprir ou desobedecer o disposto na legislação vigente 
2) Descumprir os atos emanados por autoridade sanitária 
3) Não atender aos padrões de identidade e qualidade exigidos para produtos 
alimentícios 
4) Trabalhar em desacordo com as normas legais de proteção á saúde 
5) Realizar a limpeza da tubulação das coifas 
6) fornecer uniforme completo  
7) Retirar botijão P 13 da cozinha 
8) Instalar lixeira com pedal 
9) Utilizar pano tipo perflex 
10) Não reutilizar embalagens para guarda de alimentos 
11) Identificar os produtos na geladeira, organizar os freezers e realizar a limpeza 
freqüentemente 
12) realizar a troca de óleo com mais frequência 
13) Utilizar paletes de plásticos para a proteção dos alimentos 
O dispositivo legal infligido foi: 
Art 39,110 e 112 do código sanitário do estado de São Paulo lei n° 10.083 



16/05/18: O interessado Senhor Patrick deu ciência na data de hoje. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social:  Sabor Gourmet Brasileiro Refeições Ind. LTDA 
Ramo de Atividade: Cozinha industrial. 
CPF/CNPJ:   10.748.761/0004-22 
Endereço:   Rua 06, nº 82 São Caetano 
Responsável Legal: Lucia Fabri Elias 
 
Auto de infração nº 3543907/ 908, de 20/08/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
 
ACOMPANHAMENTO: 
13/09/2018: Estivemos em retorno ao estabelecimento que trata de uma cozinha 
industrial (concessionaria) que presta serviços de alimentação para as UPA'S da cidade 
de Rio Claro. Podemos averiguar em inspeção que o estabelecimento sanou todas as 
irregularidades apontadas no auto de infração nº 3543907 / 908: - molas nas portas; - 
o telhado dos fundos foi retirado; - o forro foi limpo; - os exaustores foram telados e 
limpos; - os documentos exigidos foram protocolados e seguem em anexo no processo 
mãe. Todavia ficou faltante apenas o alvará de utilização do prédio. O Auto de infração 
foi arquivado. 
 

 
Razão Social: MARIANE APARECIDA MESSIAS 27638651863 
Ramo de Atividade: Lanchonete 
CPF/CNPJ: 26399080/0001-93 
Endereço: Avenida 76AC, 436, Conjunto Habitacional Arco-Iris 
Responsável Legal: Mariane Aparecida Messias 
 
Auto de infração nº 3543907/910, de 20 de agosto de 2018, no qual incorreu em 
infração sanitária por: 
 
1. Desobedecer ou ignorar o disposto na legislação vigente;  
2. Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias;  
3. Obstruir passeio público com máquina de assados;  
4. Não apresentar documentação solicitada: exames médicos dos manipuladores 
(hemograma e parasitológico), certificado do curso de boas práticas na manipulação 
de alimentos e laudo do serviço de controle de pragas;  
5. Trabalhar em desacordo com as normas lçegais de proteção a saúde e boas práticas 
aplicavéis;  
6. Realizar a manipulação de alimentos em cozinha inadequada para a atividade. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 20/08/2018: A interessada deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar 
defesa. 



Em 03/09/2018: A interessada apresentou defesa ao Auto de infração solicitando nova 
vistoria para verificar as adequações realizadas. Junto a defesa anexou: 1. Cópia dos 
exames médicos (hemograma e parasitológico) de Mariane Aparecida Messias, 
realizado em 29/08/2018, considerada apta para a função; 2. Cópia do certificado do 
curso de boas práticas de Mariane Aparecida Messias, realizado em 25/07/2018 pelo 
SEBRAE; e 3. Cópia do laudo do controle de pragas realizado pela empresa AGNES 
Clean, válido até 30/11/2018. 
Em 04/09/2018: Foi realizada nova inspeção sanitária e constatado que a área de 
manipulação foi adequada para a atividade. Portanto, todas as infrações sanitárias 
foram sanadas e o Auto de infração foi arquivado. 
 

 
Razão Social: ARMAZÉM 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. 
 
Auto de imposição de penalidade de multa infração nº 3543907/526, de 23/03/2018, 
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. 
 
Notificação de Recolhimento de Multa nº 3543907/124, de 23/03/2018, no valor de R$ 
2570,00, sendo concedido ao infrator o prazo de 30 dias a contar da ciência do Auto 
para recolhimento do valor estipulado.  
 
ACOMPANHAMENTO: 



Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de Infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
O interessado apresentou defesa do Auto de Infração, a qual foi indeferida pela 
gerência. 
Em 23/03/2018: Foi entregue à interessada  o Auto de Imposição de Penalidade de 
Multa e a Notificação de Recolhimento de Multa e terá 30 dias para recolhimento do 
valor estipulado. A interessada recusou-se a assinar o termo sendo a ciência do 
documento dada por testemunha. 
Em 06/04/2018: Foi protocolada a Defesa do Auto de Imposição de Penalidade nº 
3543907/526. 
Em 16/04/2018: A Defesa do Auto de Imposição de Penalidade (Modalidade Multa) 
nº3543907/526 foi indeferida pela gerência. 
Em 17/04/2018: O interessado recusou-se a assinar a resposta da Defesa do Auto de 
Imposição de Penalidade (Modalidade Multa) nº 3543907/526. O documento foi 
entregue com a ciência dos fiscais e o interessado foi orientado para ir até a VISA e 
gerar o boleto do pagamento de multa, que poderá ser pago em até 30 dias a contar 
da data da ciência da entrega do documento, que foi no dia 17/04/2018. 
Em 26/04/2018: Foi protocolada uma solicitação de parcelamento de multa em 10 
parcelas. Esta solicitação foi indeferida. 
Em 03/05/2018: Foi protocolada uma solicitação de parcelamento de multa em 04 
parcelas. Esta solicitação foi deferida e em 08/05/2018 o interessado realizou o 
pagamento da primeira parcela de multa e apresentou o comprovante na Vigilância 
Sanitária. Realizou o pagamento das outras parcelas em 08/06/2018 e 10/07/2018.  
Em 08/08/2018 efetuou o pagamento da última parcela de multa. Portanto o Auto de 
Infração foi arquivado. 
 

 
Razão Social: Maricler Comércio de frios LTDA ME 
Ramo de Atividade: Comércio Varejista de Frios 
CPF/CNPJ: 10.991.101/0001-25  
Endereço: Av. 56 nº 1068 Alto do Santana  
Responsável Legal: Cleber Benedito dos Santos 
 
Auto de infração nº 3543907/911 e Termo Multifuncional de inutilização nº 
3543907/559 ambos de 21 de Agosto de 2018 , no qual incorreu em infração sanitária 
por: 

1) Descumprir, desobedecer o disposto na legislação vigente destinada a 
preservação da saúde; 

2) Estar comercializando produtos de interesse a saúde (queijos) clandestinos/ 
sem identificação.  
 
Foram descartados um total de 50kg de queijo clandestino no ato da 
fiscalização.  

 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 22/08/2018 o interessado deu ciência nos autos e terá 10 dias para apresentar 
junto a esta VISA sua defesa.  



Em 31/08/2018 o interessado apresentou junto a esta VISA defesa onde se 
compromete a não comercializar mais produtos sem a devida identificação. 
Retornaremos ao local a fim de verificar a situação.  
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: MARTINS & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA ME 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CPF/CNPJ: 16.936.467/0001-88 
Endereço: Rua 11 MP, 268, Parque Mãe Preta 
Responsável Legal: Mickael Martins Rodrigues 
 
Auto de infração nº 3543907/912, Termo Multifuncional nº 3543907/525 e Auto de 
imposição de penalidade de inutilização nº 3543907/568, todos de 22 de agosto de 
2018, no qual incorreu em infração sanitária por:  
 
1. Comercializar alimentos com data de validade vencida; 
2. Desobedecer ou inobservar o disposto nas normas legais de preservação a saúde; 
3. Descumprir atos emanados pelas autoridades sanitárias; 
4. Reincidência em fabricar e comercializar produtos carneos sem autorização e licença 
do SIM; 
5. Reincidência em expor a venda produtos alimentícios e armazená-los em desacordo 
com as recomendações impressas no rótulo. 
 
Foram inutilizados os seguintes produtos alimentícios impróprios para o consumo: 9,4 
kg de bebidas lácteas com data de validade vencida, 3 kg de miúdos fora de 
temperatura adequada e 3 kg de bife a role. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 22/08/2018, o interessado deu ciência do Auto de Infração e terá 10 dias para 
manifestação; 
Em 24/08/2018, o interessado apresentou defesa do Auto; 
Em 28/08/2018, em nova inspeção, constatamos que as irregularidades foram 
cumpridas e, assim, o Auto de Infração pode ser arquivado. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: RC CORDEIRO ALIMENTOS ARTESANAIS 
Ramo de Atividade: Fornecimento de alimentos para consumo domiciliar  
CPF/CNPJ: 29918629/0001-05 
Endereço: Estrada dos Costas, 1609 - Jardim Residencial das Palmeiras 
Responsável Legal: Rodrigo Carvalho Cordeiro 
 
Auto de infração nº 3543907/872, de 11 de julho de 2018, no qual incorreu em 
infração sanitária por: Estar em pleno funcionamento sem autorização e licença do 
órgão competente, contrariando as leis vigentes. 
 
ACOMPANHAMENTO: 



Em 11/07/2018: O interessado deu ciência do Auto de infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
Em 18/07/2018: O interessado protocolou nesta Vigilância Sanitária pedido de 
prrorrogação de prazo por mais 60 dias para realizar o cadastro. Foram deferidos 30 
dias de prorrogação. 
Em 20/08/2018: Foi realizado o cadastro nesta Vigilância Sanitária e, portanto, todas 
as infrações foram sanadas e ao Auto arquivado. 
 

 
Razão Social: R2 GASTRONOMIA ROTISSERIE LTDA - ME 
Ramo de Atividade: Buffet  
CPF/CNPJ: 14.017.666/0001-67 
Endereço: AVENIDA 1A, nº 456 – Cidade Nova 
Responsável Legal: Carolini Gomes da Silva Paiva 
 
Auto de infração Auto de Infração 3543907 nº 913, Termo Multifuncional nº 561 e 
Auto de Imposição de Penalidade nº 569 por:  

1- Armazenar alimentos com data de validade vencida; 
2- Desobedecer ou inobservar o disposto nas normas legais de preservação à 

saúde; 
3- Estar em pleno funcionamento sem licença da Vigilância Sanitária e 

contrariando as normas legas vigentes; 
4- Dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente no exercício 

de suas funções; 
5- Armazenar produtos de interesse à saúde sem padrões de identidade, 

qualidade e segurança; 
6- Reaproveitar embalagens para armazenar produtos alimentícios; 
7- Descumprir atos emanados pelas autoridades sanitárias: não manter livro de 

registros das empresas contratadas para os eventos e não apresentar o AVCB; 
8- Não realizar a renovação 2018. 

 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 22/08/2018: O interessado deu ciência do Auto de Infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
Em 03/09/2018: Foi protocolada defesa constando que os produtos alimentícios 
impróprios para o consumo encontrados no estabelecimento pertenciam ao 
administrador e que eram para consumo particular. Nada consta na defesa sobre o 
livro de registros das empresas contratadas para os eventos, AVCB e renovação 2018. 
 

 
Razão Social: CLÍNICA DE REPOUSO CANTINHO DO BEM ESTAR LTDA ME 
Ramo de Atividade: Instituição de Longa Permanência para Idosos 
CPF/CNPJ: 17.772.818/0001-25 
Endereço: Av 04, nº1546, Cidade Claret, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Vagner Ansanelo 
 



Auto de infração nº 3543907/850, de 08/06/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
 
1) Estar funcionado sem licença dos órgãos competentes (aprovação de projeto 

arquitetônico – Alvará de Utilização; Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros; 
Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária); 

2) Manipula produtos interesse à saúde sem padrões de identidade e, qualidade e 
segurança; 

3) Transgredir normas legais destinadas a proteção à saúde; 
4) Desobedecer ou ignorar o disposto nas normas legais relacionadas à saúde; 
5) Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias usando à promoção, 

prevenção e proteção à saúde. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 11/06/2018: O interessado deu ciência do auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 21/06/2018: O interessado protocolou nesta Visa a defesa do Auto de Infração, 
sendo determinados prazos para adequações. 
 

 
Razão Social: Maria de Fatima F. da Silva Mercado ME 
Ramo de Atividade: Mercearia 
CPF/CNPJ: 21.948.578/0001-44 
Endereço: Rua Jacutinga nº4930 Jd. Santa Maria 
Responsável Legal: Maria de Fatima Freitas da Silva 
 
Auto de infração nº 3543907/916 e Termo Multifuncional de apreensão de produto nº 
3543907/563 ambos de 23 de Agosto de 2018 , no qual incorreu em infração sanitária 
por: 

1) Descumprir, desobedecer o disposto na legislação vigente destinada a 
preservação da saúde; 

2) Estar comercializando produtos de interesse a saúde (vinho) falsificados 
 
Foram apreendidos um total de 17 garrafas de vinho “Marcola” falsificado.  

 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/08/2018 o interessado deu ciência nos autos e terá 10 dias para apresentar 
defesa junto a esta VISA.  
Em 29/08/2018 foi protocolado junto a esta VISA defesa do auto de infração onde o 
interessado alega que desconhecia a origem dos produtos falsificados e afirma ter 
adotado novos procedimentos de recebimento de mercadorias para evitar 
transtornos.  
Em 03/09/2018 retornamos ao local e verificamos que havia mais produtos sem a 
devida identificação no local. Assim, o auto de infração pôde ser arquivado.  
 
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: ROMERO & RATKY LTDA ME 



Ramo de Atividade: Fabrica de alimentos congelados. 
CPF/CNPJ: 21.025.230./0001-85 
Endereço: Rua 06, 426 - Donangêla 
Responsável Legal: Rafaela de Paula Romero da Silva 
 
Auto de infração nº 3543907/ 914, de 23/08/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
1) Trabalhar em desacordo com as normas legais de proteção a saúde e boas práticas 
aplicaveis; 2) Identificar os produtos abertos nas geladeiras e temperos; 3) Manter o 
freezer desorganizado com produtos carneos expostos e misturados; 4) Não possuir 
coifa instalada sob o fogão; 5) Manter tela com sujidades e gordura na janela; 6) 
Identificar os produtos fabricados com data de validade de acordo com a CVS 05 de 
2013.  
Dispositivos legais infringidos: artigo 39, 110, 122 inciso XI do código sanitario do 
estado de São Paulo (lei nº 10.083 de 23 de setembro de 1998 em conjunto com a 
portaria CVS 05/2013. 
 
ACOMPANHAMENTO: A responsável deu ciência na data do dia 23/08/2018 como 
consta na documentação em anexo, tendo 10 dias para apresentar defesa.  
29/08/18: O interessado solicitou prazo de 30 dias para o cumprimento das exigências. 
30/08/18: Foi deferido o prazo solicitado.  
 

 
Razão Social: ROMERO & RATKY LTDA ME 
Ramo de Atividade: Fabrica de alimentos congelados. 
CPF/CNPJ: 21.025.230./0001-85 
Endereço: Rua 06, 426 - Donangêla 
Responsável Legal: Rafaela de Paula Romero da Silva 
 
Auto de infração nº 3543907/ 915, de 23/08/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária contra a lei antifumo por: 
 
1) Fazer/permitir consumo de fumígenos (derivados do tabaco e outros) em área de 
manipulação, produção, embalagem de alimentos, contrariando as normas de boas 
praticas e a legislações vigentes aplicáveis.  
Dispositivos legais infligidos: Lei estadual nº 13.541 de 07/05/2009 em seu artigo 2º 
incisos 1 e 2, combinada com o decreto lei estadual nº 54.311 de 07/05/2009. 
 
ACOMPANHAMENTO: A responsável deu ciência na data do dia 23/08/2018 como 
consta na documentação em anexo, tendo 10 dias para apresentar defesa. 
 

 
Razão Social: MARIA ANTONIA DOS SANTOS SILVA 
Ramo de Atividade: Pizzaria 
CPF/CNPJ: 21.811.742.0001/77 
Endereço: Rua 14, 2021 – Vila do Radio 
Responsável Legal: Maria Antonia dos Santos Silva 



 
Auto de infração nº 3543907/ 917, de 29/08/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por:  
1) Descumprir os atos emanados por autoridades sanitárias; 2) Não atender aos 
padrões de identidade, qualidade e segurança exigidos para os produtos de interesse a 
saúde; 3) Estar em pleno funcionamento sem a licença do órgão competente. 4) Não 
entregar os exames médicos exigidos; 5) Não identificar os produtos na geladeira; 6) 
Expor os ingredientes da pizza a temperatura ambiente; 7) Não utilizar uniforme 
completo segundo a portaria CVS 05/2013; 8) Não apresentar certificado do curso de 
boas práticas valido; 9) Não entregar reforço da dedetização. 
 
Dispositivo legal infringido: Art 39, 110, 122 incisos I, XI, XX do código sanitário do 
estado de São Paulo (lei nº 10.083 de 23 de setembro de 1998). 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 29/08/2018 a proprietária deu ciência no auto e foi orientada a apresentar defesa 
em 10 dias. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALCOOL PARA USO DOMÉSTICO 
LTDA. 
Ramo de Atividade: Fabricação de álcool 
CPF/CNPJ: 15.229.390/0001-98 
Endereço: Rodovia Wilson Finardi S/N km 60,5, Bairro dos Lopes, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Arnaldo Lunardi 
 
Auto de infração nº 3543907/862, de 21/06/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por estar funcionando sem as devidas adequações: Ampliação de área física 
sem apresentação/aprovação do LTA; Não possuir sistema de exaustão no setor de 
envase; Manter passagem de transferência do produto acabado para 
depósito/estoque sem cobertura; Áreas de descarte, armazenamento de matérias 
primas e amostras retém desorganizados, vencidos e sem identificação; Não possuir 
vestiário feminino; Manter tubulação de álcool gel em material impróprio (mangueira); 
Hidrantes vencidos e depósito de material/produto acabado sem extintores contra 
incêndios; e, Manter toda área externa à fábrica sem pavimentação adequada 
(entorno). 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 21/06/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar 
defesa. 
Em 29/06/2018: A empresa apresentou as defesas aos Autos de infração, justificando-
se estar passando por processo de reestruturação, adquirindo novos equipamentos e 
revisando procedimentos para sanar as pendência apontadas. A empresa  apresentou 
através de cronograma, prazo para cumprimento dos itens apontados em inspeção. 
Em 05/06/2018: Foi acatado o prazo estabelecido pela empresa, que estará sendo 
acompanhada pela equipe da Vigilância Sanitária, através de inspeção de retorno. 



Em 24/08/18: Retornamos ao local para avaliação do LTA, acompanhados da equipe de 
Engenharia municipal, ocasião em que foram apontados os seguintes itens: 1) Efetuar 
a regularização junto à engenharia da Prefeitura municipal do novo layout da planta 
fabril, 2) Encaminhar à Visa cronograma com as previsões de montagem e conclusão 
da nova linha de envase; e 3) Efetuar cadastro e regularização do SAC  e demais orgãos 
relacionados. Foi apontado também pela engenheira da prefeitura, que a empresa 
deverá solicitar autorização da concessonária da rodovia onde está estabelecida, o 
acesso à de entrada pela mesma. 
 

 
Razão Social: HOSPEDARIA LAR FELIZ 
Ramo de Atividade: Instituição de Longa Permanência para Idosos 
CPF/CNPJ: 03511977/0001-61 
Endereço: Rua 15 nº 769 - Centro 
Responsável Legal: Maria Aparecida dos Santos Rodrigues da Silva 
 
Auto de infração nº 3543907/886, de 30/08/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
1- Estar em pleno funcionamento sem licença da Vigilância Sanitária, sem planta 
aprovada pelo órgão competente e sem responsabilidade técnica do profissional 
competente;  
2- Não possuir protocolo de rotinas das atividades desenvolvidas;  
3- Acolher residentes menores de 60 anos; 
 4-Não apresentar contrato de prestação de serviço com a família do idoso; 
 5-Não realizar manutenção predial do estabelecimento; 
6- Trabalhar em desacordo com as Boas Práticas na Manipulação de alimentos;  
7-Realizar as preparações de medicamentos em área inadequada;  
8-Não apresentar indicadores mensais de eventos adversos.  
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 11/08/2018 a interessada apresentou defesa do Auto de Infração. Neste 
documento a interessada compromete-se em regularizar os itens listados no Auto e 
solicita uma prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias para cumprimento dos 
mesmos. Acreditamos que o prazo solicitado seja suficiente. 
 
 

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. 
 


