
Porto Velho, 13.02.201572 DOE  N° 2642

RESOLUÇÃO CRMV-RO Nº 07 DE 13 DE
JANEIRO DE 2015

Regulamenta no âmbito do CRMV-RO a Reso-
lução CFMV 926/2009 estabelecendo os procedi-
mentos para entrega de Carteiras de Identidade
Profissional a Médicos Veterinários e a
Zootecnistas.

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETE-
RINÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA - CRMV-RO,
com fundamento nas alineas “a”, “d” e “r” do arti-
go 4º do seu Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 591, de 26 de junho de 1992, do
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV),

considerando a deliberação do Plenário do
CRMV-RO quando da realização da CXLV Sessão
Plenária Ordinária, realizada em 10 de dezembro
de 2014, e o que dispõe a Resolução do CFMV nº
926, de 13 de novembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica estabelecido os procedimentos
para a entrega de Carteiras de Identidade Profis-
sional aos Médicos Veterinários e aos
Zootencistas, quando sua primeira inscrição se
efetivar no Conselho Regional de Medicina Veteri-
nária do Estado de Rondônia – CRMV-RO.

Art. 2º - O Bacharel de Medicina Veterinária
ou Zootecnia, ao requerer sua inscrição na forma
prescrita pela Resolução CFMV nº 1041, de 13 de
dezembro de 2013, deverá participar da Sessão
Solene de entrega de Carteiras de Identidade Pro-
fissional, na sede do CRMV-RO.

§ 1º Em Sessão Solene, na representação do
CRMV-RO, as carteiras serão entregues aos re-
cém-inscritos, no prazo de 2 (dois) dias após a
Sessão Plenária do deferimento da inscrição, oca-
sião em que prestarão, em voz alta e conjunta-
mente, o juramento das respectivas profissões.

§ 2º Se após 6 (seis) meses da ciência do
deferimento da inscrição, o requerente não com-
parecer para prestar o juramento em Sessão So-
lene, a inscrição será suspensa e o processo
arquivado, devendo o profissional requerer nova
inscrição.

§ 3º A participação na Sessão Solene é obri-
gatória e essencial para o exercício profissional.

Art. 3º Os pedidos de dispensa e a justificati-
va para o não comparecimento às Sessões Sole-
nes serão submetidos ao Plenário do CRMV-RO,
que sobre ele deliberará.

§ 1º Os requerimentos a que se refere o caput
deste artigo somente serão analisados se devida-
mente justificados, por escrito, devendo estar,
obrigatoriamente, acompanhados de prova do ale-
gado.

Art. 4º Não estão sujeitos a participação na
Sessão Solene os Médicos Veterinários e os
Zootencistas detentores de inscrições por trans-
ferência, as inscrições secundárias e os que re-
quererem reinscrição.

§ 1º  Na ocorrência dos casos previsto no
caput deste artigo, as Carteiras de Identidade Pro-
fissional poderão ser recebidas no Setor de Ca-
dastro do CRMV-RO .

E X T R A V I O  D E   L I V R O   F I S C A L
A empresa P R VALGR, empresa individual,
estabelecida na Rua Ronilson Medeiros, Setor 02,
Município de Monte Negro/RO, inscrita no CNPJ
sob n.º 14.618.972/0001-59 e Inscrição Estadual
sob n.º 000000033443400, vem através da pre-
sente publicação COMUNICAR que seu Livro de
Registro de Ocorrências Fiscais de n.º 001, foi
extraviado conforme boletim de ocorrência de n.º
15w1029000857. Quem localizar favor entrar em
contato com a empresa pelo fone: 69 3530 3002.

FRIGOARI – FRIGORÍFICO ARIQUEMES S/A
EDITAL DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO  E CONSELHO FISCAL

A FRIGOARI – FRIGORÍFICO ARIQUEMES S/
A, localizada à Rodovia BR 364, Km 511, Sentido
Cuiabá – MT, S/N, Zona Rural, no Município de
Ariquemes/RO, CEP 76.870-971, devidamente ins-
crita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas
CNPJ/MF 12.227.611/0001-56, neste ato represen-
tada pelo Presidente do Conselho de Administração
Sr Jonas Perutti, brasileiro, maior, casado sob o
regime de comunhão universal de bens, empresá-
rio, portador do RG 342.431 SSP/ES e CPF
364.914.467-00, residente e domiciliado no Municí-
pio de Ariquemes/RO, vem por meio deste Edital,
convocar à todos acionistas, aptos a exercerem o
direito de voto, para participarem do processo para
eleição do Conselho de Administração e Conselho
Fiscal para mandato a partir de 28 de Março de
2015, em conformidade com o Estatuto Social da
Frigoari.  Comunica também que será constituída,
na AGE de 14/02/2015, uma Comissão Eleitoral,
composta de 03 (três) acionistas para exclusiva-
mente, orientar e conduzir o presente processo
eleitoral.   Também na AGE do dia 14/02/2015 será
aprovado o Regulamento do Processo Eleitoral, cujo
exemplar já está à disposição dos acionistas na
sede da FRIGOARI ressalvando que os casos omis-
sos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.  A
seguir, cronograma do processo eleitoral:

a) Até ás 18 Hs do dia 03/03/2015 – Prazo limite
para inscrição de chapas para o Conselho de Ad-
ministração e para o Conselho Fiscal;
b) Até às 18 Hs do dia 05/03/2015 – Divulgação
das chapas inscritas;
c) Até às 18 Hs do dia 10/03/2015 – Prazo limite
para impugnação das chapas;
d) Até às 18 Hs do dia 13/03/2015 – Prazo para
recurso das chapas impugnadas;
e) Até às 18 Hs do dia 17/03/2015 – Prazo limite
para divulgação do resultado da impugnação;
f) Dias 18,19 e 20/03/2015 – Publicação da convo-
cação da Assembleia Geral para Eleição do Conse-
lho de Administração e do Conselho Fiscal (03 publi-
cações)
g) Dia 28 /03/2015 – Assembleia Geral para Eleição
do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
h) Dia 28/03/2015 - Conselho de Administração
efetua eleição da Diretoria.
i) Dia 28/03/2015 – Início vigência Conselho de
Administração, Diretoria e Conselho Fiscal.
A inscrição da chapa implica na concordância de
todos os termos do Regulamento Eleitoral.
Informações adicionais na Secretaria da
FRIGOARI.

Ariquemes/RO;  10 de Fevereiro de 2015.
(a)Jonas Perutti

CPF: 364.914.467-00
Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CENSURA E SUSPENSÃO DO
EXERCÍCIO PROFISSIONAL

O Conselhos Regional de Enfermagem de
Rondônia, em obediência ao que preceitua o artigo
18, III e IV, §1º, da Lei nº 5.905/73 c/c artigos 118,
III e IV, §§ 3º e 4º e 119, caput, primeira parte, do
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
instituído pela Resolução Cofen nº 311/2007,
aplica, em desfavor da Auxiliar de Enfermagem
Marisa Ribeiro dos Santos, inscrita no COREN-
RO sob o nº 349.411-AUX, por infração ao
disposto nos artigos 5º, 7º, 12, 33, 34 e 38 da
Resolução Cofen nº 311/2007, as penalidades de
Multa de 10 (dez) anuidades, CENSURA e
SUSPENSÃO do exercício profissional pelo prazo
de 29 (vinte e nove) dias, conforme decisão
transitada em julgado no Processo Ético COREN-
RO nº 001/2011.

Porto Velho-RO, 11 de fevereiro de 2015.

Ana Paula Santos Cruz
PRESIDENTE DO COREN-RO

§ 2º Os Médicos Veterinários ou Zootencistas
previsto no caput deste artigo que não puder com-
parecer na sede do CRMV-RO para receber a Car-
teira de Identidade Profissional poderá ser repre-
sentado por Procurador (Procuração feita em car-
tório), juntamente com cópia da Carteira de Identi-
dade e CPF do Outorgado.

Art. 5º. Ao Presidente do CRMV-RO compete
definir as datas das Sessões Solenes para a
entrega das Carteiras de Identidade Profissional,
respeitado o prazo estabelecido no § 2° do artigo
2° desta Resolução.

Art. 6°. As Sessões Solenes, para a entrega
das Carteiras de Identidade Profissional a que se
refere esta Resolução, serão conduzidas pelo
Presidente do CRMV-RO, ou, por sua delegação,
por Diretores ou Conselheiros.

Parágrafo único. Aos participantes das
solenidades serão entregues pelo CRMV-RO:

- Manual de Responsabilidade Técnica;
- Carteira de identidade.

Art. 7°. Esta Resolução entra em vigor a partir
da data de sua publicação.

Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado de Rondônia  (CRMV-RO), aos treze dias
do mês de janeiro de 2015.

Zoot. Adimar Cardoso Junior
Secretário - Geral

CRMV-RO

Med. Vet. Rodrigo Bruno Loyo Cadette
Presidente
CRMV-RO

Ineditoriais


