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AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº. 007/2014-ASS-8-DP-1.1
Objeto: “AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO DE MERITI - 1ª ETAPA”.
A Assessoria de Licitações comunica que encontra-se à disposição dos 
interessados a ERRATA Nº. 6 ao edital e que a licitação em referência, 
que se encontrava adiada sine die, será realizada no dia 20/8/2015, às 
15h, no mesmo local anteriormente divulgado.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

LICITAÇÃO: Nº: 0142/15; Processo Nº: 2014-131675
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: compra de materiais da família equipamentos de 
ar-condicionado self contained
SESSÃO DE JULGAMENTO: 28 de julho de 2015, às 15h30
VALOR ESTIMADO: R$ 1.365.206,79 (um milhão, trezentos e 
sessenta e cinco mil, duzentos e seis reais e setenta e nove 
centavos)
LOCAL PARA OBTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS: 
Praça XV de Novembro, nº 02 - Térreo - Sala T - 04, Centro 
Rio de Janeiro - RJ, onde o edital está disponível para cópia 
pelo interessado, das 11h às 18h. A íntegra do edital também 
está disponível no sítio do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro, www.tjrj.jus.br, link “licitações”.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CNPJ nº 02.536.066/0001-26 - NIRE 3330016741-2

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de julho de 
2015. Local, Dia e Hora: Sede da Vital Engenharia Ambiental S/A (“Companhia”), 
na Rua Santa Luzia nº 651 - 21º andar - parte - Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 
01 de julho de 2015, às 10:00 horas; Presença: Presentes todos os integrantes do 
Conselho de Administração; Mesa: Presidente: Fernando de Queiroz Galvão e 
Secretário: Amilcar Bastos Falcão; Ordem do Dia: Exame, discussão e votação sobre 
a renúncia e eleição dos integrantes da Diretoria da Companhia para um mandato 
de 3 (três) anos; Deliberação: À unanimidade, os Conselheiros decidiram: a) Tomar 
conhecimento das renúncias apresentadas pelos Diretores José Eduardo Sampaio e 
Roberto de Avelar França, agradecendo nesta oportunidade os inestimáveis serviços 
prestados por ambos no desempenho de suas funções à frente da Diretoria da 
Companhia. b) Na sequência, reeleger para compor a Diretoria da Companhia, para 
um mandato de 3 (três) anos, a contar desta data, Antonio Carlos Ferrari Salmeron, 
brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/SP sob o nº 5.060.285.469/D, e no 
CPF/MF sob o nº 165.814.068-05; e eleger os seguintes diretores: (i) Hudson Bonno, 
brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/ES sob o nº 5.978, e no CPF/MF 
sob o nº 016.977.717-00; (ii) Castriciano Coelho Neto, brasileiro, casado, engenheiro, 
inscrito no CREA/RJ sob o nº 1983101408, e no CPF sob o nº 428.996.307-25, 
e (iii) Ricardo Mota de Farias, brasileiro, casado, economista, portador da carteira 
de identidade nº 5.420.977, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.854.124-29, todos 
residentes nesta cidade e domiciliados na Rua Santa Luzia nº 651 - 21º andar - 
parte - Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20030-041. A remuneração global, anual, 

da Assembleia. Declaração de Desimpedimento: Os Diretores ora eleitos foram 
investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de posse 
no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia. Atendendo ao disposto no 
art. 147 da Lei nº 6.404/76, os Diretores declaram, sob as penas de lei, não estarem 
impedidos de exercerem a administração da Companhia, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. c) 
Aprovar a lavratura sumariada da Ata, determinando o arquivamento na Companhia, 
depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à Assembleia 
realizada. Data: Rio de Janeiro, 01 de julho de 2015. Assinaturas: Presidente: 
Fernando de Queiroz Galvão e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Conselho de 
Administração: Presidente: Fernando de Queiroz Galvão. Conselheiros: Ricardo de 
Queiroz Galvão e Amilcar Bastos Falcão. “Confere com o original lavrado no livro 

Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Registro nº 
00002787725 em 14/07/2015. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

» ANA PAULA SILVEIRA

O urologista e professor
da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro
(UERJ), Francisco Sam-

paio, foi empossado anteontem
como presidente da Academia
Nacional de Medicina (ANM),
para o biênio 2015-2017. Ele
substitui o cirurgião Pietro Nove-
llino, com a promessa de manter
sua linha de atuação, com objeti-
vo de ampliar a abertura da mais
antiga instituição médica e cien-
tífica do Brasil à sociedade.

“Queremos abrir as portas da
nossa instituição para a socie-
dade. O nosso conhecimento e
a nossa história estão a serviço
da medicina e em prol da popu-
lação”, afirmou Sampaio em seu
discurso de posse.

O presidente afirmou ainda
que colocar em prática o projeto
da história da memória médica
nacional com o museu, arquivo
e biblioteca da instituição, além
de promover uma série de pro-

jetos para atrair estudantes de
medicina e recém -formados,
aumentar a visibilidade e atua-
ção da Academia e buscar apro-
ximar os profissionais médicos
de pacientes, são algumas de
suas principais metas.

“A nossa gestão pretende ain-
da voltar a influenciar as políti-
cas públicas de saúde, porque a
nossa Academia foi criada para
orientar o governo e levar infor-
mação á população. Vamos in-
teragir com as três esferas de
poder, municipal, estadual e fe-
deral”, indicou.

Com 32 anos de carreira,
Sampaio leva para a entidade a
sua experiência como profes-
sor-titular e pesquisador do
Centro Biomédico da UERJ e de
membro do corpo editorial de
uma série de periódicos inter-
nacionais. Dono da cadeira de
número 92 e 1º vice-presidente
na gestão anterior, ele destaca o
retorno da ANM à sua sede ori-
ginal, na Avenida General Justo,
no Centro do Rio, que passou

por uma completa moderniza-
ção, como um dos exemplos de
sucesso do trabalho desenvolvi-
do pelos seus antecessores.

Em nome da ANM, Sampaio
disse que não existe uma crítica
específica em relação às políti-
cas públicas de saúde, mas afir-
mou que a Academia pretende
colocar em debate importantes
na sociedade como surtos de ca-
xumba, rubéola, a preocupação
com a dengue, gestão hospita-
lar, atendimento básico a saúde
e também o futuro da medicina
brasileira para os próximos 10

anos. “Não existe nenhum pro-
jeto firmado até porque estamos
assumindo a gestão, mas já tra-
çamos um plano com o secretá-
rio municipal de saúde [Daniel
Soranz] de maior integração
municipal e ainda estadual, e
também nível federal nós vamos
tentar auxiliar”, revelou.

A formação de estudantes e
promoção de cursos de qualifi-
cação também é uma das preo-
cupações da ANM. Ele cita ain-
da como um dos assuntos im-
portantes o desafio a nova reali-
dade médico-paciente. “A rela-

ção está um pouco deteriorada
tanto em nível público e priva-
do. O que acontece hoje, é que o
paciente chega no consultório,
fala do sintoma e já pedimos lo-
go um exame para depois ver o
que ele tem. Muitas vezes eles
não escutam, o importante é es-
cutá-lo. Nós traremos o estu-
dante de medicina e o médico
recém-formado para discutir
sobre o assunto em palestras,
pois essa relação deve ser trata-
da lá na base para melhorar essa
situação”, completou.

Sampaio une-se a outros 47
médicos presidentes da acade-
mia nos últimos 186 anos, sen-
do o primeiro deles Joaquim
Candido Soares de Meirelles,
fundador da instituição em ju-
nho de 1829. Por decreto da Re-
gência Imperial de 1835, tor-
nou-se a Academia Imperial de
Medicina com a finalidade de
responder às perguntas do go-
verno sobre tudo o que interes-
sava à saúde pública. Tinha co-
mo objetivo também contribuir
para o desenvolvimento e o pro-
gresso em geral da Medicina e
das Ciências Correlatas. Com a
maioridade do Imperador D.
Pedro II, este se tornou o maior
patrono da casa, e durante 50
anos frequentou as suas ses-
sões, presidindo as solenidades
da instituição. A cadeira na qual

se sentava existe até hoje e será
exibida no museu da ANM.

Presidente da ANM em três
oportunidades, o acadêmico
Pietro Novellino deixa o cargo
com a sensação de dever cum-
prido. “Há 33 anos atravessei o
pórtico desta casa e durante es-
te tempo acompanhei e partici-
pei do engrandecimento da
nossa instituição. Nossa admi-
nistração se encerra com a mar-
ca deixada pelo trabalho”, disse.
Ao passar o cargo, o ex-presi-
dente fez questão de ressaltar  a
trajetória do sucessor “que o
qualifica para o cargo de presi-
dente e seus desafios”.

Representando o poder judi-
ciário, o ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) Benedi-
to Gonçalves disse que é neces-
sário levar maior informação à
população. Para a primeira-da-
ma do estado do Rio de Janeiro,
Maria Lúcia Jardim, represen-
tando o governador Luiz Fer-
nando Pezão, é necessária a me-
lhora do atendimento na saúde,
por parte do estado e a União.

Também participaram da ce-
rimônia o ex-relator da consti-
tuinte e senador Bernardo Ca-
bral; o secretário de Saúde do
Rio, Daniel Soranz; o provedor
da Santa Casa, Francisco Horta,
além de representantes de enti-
dades médicas e acadêmicos.

Francisco Sampaio é empossado
Urologista assume a gestão da entidade
para os próximos dois anos com a meta
de aproximar ainda mais a academia da
sociedade e os médicos, dos pacientes

ANM
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Pietro Novellino transmitiu o cargo para Francisco Sampaio


