ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA :

1-

INFORMAÇÕES GERAIS :

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO : Trata-se de um Auto Posto de
Serviços e Comércio de Combustíveis para Veículos Automotores .
OBS : Sem haver troca de óleo e lavagem de veículos.
IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR :
NOME OU RAZÃO SOCIAL :
A.A. Sperendio & Cia Ltda ( CNPJ : 49.427.313/0001-10 )
ENDEREÇO COMPLETO : Praça Luis Appezzato, nº 89- esquina com a Rua São
Pedro - Centro- Bragança Paulista- São Paulo.
INSCRIÇÃO CADASTRAL ( IPTU ) :
Nº 2.01.05.07.0011.0001.01.00
LICENÇA DE OPERAÇÃO : ( CETESB )
Nº 60001942 ( Processo nº 60/00320/03 )- Validade 15/08/2014
CERTIFICADO DE POSTO REVENDEDOR : ( ANP )
Número de Autorização : SP0026151
RESPONSÁVEL LEGAL PELAS ATIVIDADES :
Fernando de Oliveira e outros
IDENTIFICAÇÃO DO PROFICIONAL RESPONSÁVEL PELO ( EIV/RIV ) :
NOME : Antonio Augusto Silva Souza.
QUALIFICAÇÃO : Engenheiro Civil- Crea 0601674973

ENDEREÇO : Rua Alfredo José, nº 140- Jd.Bela Vista- Bragança Paulista-SP.
TELEFONES : ( 11 ) 4032-1533 ( 11 ) 99616-7525
2- CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO :
LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO :Tal empreendimento localiza-se na
Praça Luis Appezzato, nº 89-esquina com a Rua São Pedro- Centro- Bragança PaulistaSP. De acordo com o Zoneamento definido pelo artigo 156 da Lei Complementar nº
534 de 16 de Abril de 2007, Plano Diretor e pelo artigo 141 da Lei Complementar nº
556 de 20 de Julho de 2007, Código de Urbanismo, o mesmo está localizado na Zona
Z3M4; portanto sendo permitido no local a atividade pretendida; pois o local é de
grande concentração comercial. Ver localização em Foto Aérea, Mapa do Macro
zoneamento e fotos em geral.( segue em anexo )

Foto 1
Vista Geral do Auto Posto : Praça Luiz Apezzato, nº 89, esquina com a Rua São PedroCentro- Bragança paulista-SP
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO E SUA FINALIDADE : O
empreendimento, trata-se de um terreno de 700,00 m2 de área, e uma construção
acabada de 712,88 m2 .O Auto Posto, a que refere-se este Estudo, encontra-se neste
mesmo local, a mais de 30 anos, mudando somente de proprietários. O Auto
Posto(A.A.Sperendio Cia Ltda) já passou pelas adequações de reformas de suas
instalações e de equipamentos exigidos pela CETESB, e já possui a Licença de

Operação junto a mesma ( ver cópia ). Com relação aos equipamentos instalados,
temos a esclarecer que os mesmos encontram-se no local, e conforme as legislações
pertinentes : tanques de combustíveis subterrâneos do tipo ecológico, caixas de
contenção com filtros para combustíveis e lavagem, canaletas, grelhas, ilhas de bombas
com estrutura metálica. Sua finalidade será de AUTO POSTO DE SERVIÇO E
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. OBS :
Sem haver troca de óleo e lavagem de veículos.

Foto 2
Vista Geral

Foto 3
Cobertura das bombas

Foto 4
Pátio de manobras e estacionamento

Foto 5
Conveniência

Foto 6
Administração ( escritório )

3) IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS INPACTOS NA ÁREA DE
VIZINHANÇA :
a)

DUTANTE A FASE DE IMPLANTAÇÃO : Em relação as construções civis que
ali se encontram, não houve nada que possam ter afetado suas vizinhanças; pois tratam
de construções normais as quais não causaram danos aos arredores. Salientamos que
aos arredores do empreendimento suas vizinhanças são efetivamente comerciais. Em
relação as instalações dos equipamentos e materiais, relativos a atividade do local,
temos que afirmar, que passou por adequações exigidas pela Cetesb; no que refere-se as
colocações de tanques de combustíveis subterrâneos, caixas de contenção com filtros,
canaletas e ilhas de bombas de combustíveis. Salientamos portanto, que tais
equipamentos, estão prontos e funcionando, não havendo durante a fase de suas
implantações nenhum impacto para sua vizinhança; pois no que refere-se aos riscos de
contaminações de combustíveis ao solo e água, foi seguido projeto específico, com
todos os equipamentos necessários para que não ocorrem danos. Portanto como já
comentamos, o Auto Posto já possui a Licença de Operação emitida pela Cetesb. Em
relação ao funcionamento do empreendimento temos a esclarecer que o fluxo de
veículos do local não prejudicará o andamento do mesmo; uma vez que o
funcionamento do empreendimento não acarretará transtorno e lentidão ao transito
local, pois o empreendimento possui entrada e saída ampla para seus usuários.
Salientamos que no local, serão instaladas sinalizações de solo, indicando com setas as
entradas e saídas dos veículos e seus direcionamentos para os locais de abastecimento.
Também será providenciado as guias rebaixadas e alteadas ( conforme legislação de
transito existente ); conforme mostra Projeto em anexo. Esclarecemos ainda, que na

esquina do Auto Posto ( Praça Luiz Apezzato com a Rua São Pedro ), existe um
semáfaro e uma faixa de travessia de pedestre, entre as duas vias de acesso,
proporcionando maior segurança quando da entrada e saída dos veículos ao local
proporcionando maior segurança de pedestres que fazem uso daquele local. Também
quando da descarga de materiais ao local, tal procedimento não prejudica o transito
local.

Foto 7
Terminal Rodoviário em frente ao Auto Posto ( Praça Luiz Apezzato )

Foto 8
Rua São Pedro : via efetivamente de comércio ( OBS : local do Auto Posto )

Foto 9
Praça Luiz Apezzato : também efetivamente de diversas atividades comerciais.

Foto 10
Semáforo para travessia de pedestre, tornando o local mais seguro, quando da travessia
da Rua São Pedro, em direção ao Auto Posto.

b) OPERAÇÃO OU FUNCIONAMENTO : Com relação ao tipo de
empreendimento : AUTO POSTO DE SERVIÇO E COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS , não notamos nenhum

impacto que a referida atividade pode causar; uma vez que o mesmo já possui a
Licença de Operação emitida pela Cetesb, e também o Certificado de Posto
Revendedor emitido pela ANP ( Agência Nacional do Petróleo ); quanto aos
Sistemas de Proteção e Combate a Incêndios, os mesmos encontram-se instalados e
funcionando, com AVCB ( Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros ) sob nº
2916.

Foto 11
Equipamento de Combate a Incêndio, instalado no Auto Posto
AMBIENTE :
1) SOLO E TOPOGRAFIA :
1.1) Impactos Potenciais : Impermeabilização do solo / Contaminação
1.2) Ocorrência Impactante : Supressão da vegetação / Nenhuma
1.3) Elemento Impactante : Área de entorno, Cobertura vegetal, Drenagem
natural / Nenhuma
1.4) Tipo de Impacto : Negativo / Neutro
1.5) OBS : Todos os Projetos foram executados e implantados de forma a
não gerar qualquer tipo de impacto ambiental
2) PRODUÇÃO DO NIVEL DE RUÍDOS :
2.1) Impactos Potenciais : Aumento do nível de ruído
2.2) Ocorrência Impactante : Nenhuma
2.3) Elemento Impactante : Nenhum
2.4) Tipo de Impacto : Neutro
MORFOLOGIA :
1) MORFOLOGIA EDÍFICADA :

1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)

Impactos Potenciais : Diversidades em relação as paisagens a serem
construídas
Ocorrência Impactante : Embelezamento visual
Elemento Impactante : Área urbana da vizinhança
Tipo de Impacto : Positivo
OBS : Local adequado para suprimir as necessidades da população

INFRA- ESTUTURA :
1) ABASTECIMENTO DE ÁGUA :
1.1) Impactos Potenciais : Nenhum
1.2) Ocorrência Impactante : Nenhuma
1.3) Elemento Impactante : Nenhum
1.4) Tipo de Impacto : Neutro
1.5) OBS : Rede de abastecimento de água já existente e integrado ao
consumo normal
2) ESGOTAMENTO SANITÁRIO :
2.1) Impactos Potenciais : Nenhum
2.2) Ocorrência Impactante : Nenhuma
2.3) Elemento Impactante : Nenhum
2.4) Tipo de Impacto : Neutro
2.5) Local : Abastecido com rede de Esgoto

3) DRENAGEM :
3.1) Impactos Potenciais : Desvio da drenagem natural através de caimento
de pisos e bocas de lobo canalizadas
3.2) Ocorrência Impactante : Nenhuma
3.3) Elemento Impactante : Nenhum
3.4) Tipo de Impacto : Neutro
3.5) OBS : Redes de drenagens já existente há vários anos sem
problemas
SISTEMA VIÁRIO :
1) GERAÇÃO DE TRÁFEGO :
1.1) Impactos Potenciais : Maior circulação de veículos
1.2) Ocorrência Impactante : Pela operação do empreendimento
1.3) Elemento Impactante : Nenhum
1.4) Tipo de Impacto : Neutro
1.5) OBS : Empreendimento com uso transitório de veículos, não
havendo atração de veículos.
2) SISTEMA VIÁRIO :
2.1) Impactos Potenciais : Riscos de acidentes e congestionamento
2.2) Ocorrência Impactante : Operação do Empreendimento
2.3) Elemento Impactante : Veículos e pessoas que utilizam o local

2.4)

Tipo de Impacto : Negativo

3) CARGA E DESCARGA :
3.1) Impactos Potenciais : Transito congestionado
3.2) Ocorrência Impactante : Descarga de produtos ( combustíveis )
3.3) Elemento Impactante : Vias Publicas
3.4) Tipo de Impacto : Neutro
3.5) OBS : O referido empreendimento não gera maiores problemas ao
transito, pois possuem áreas de esperas ( pátio e ilhas de bombas )
para abastecimento e descargas de combustíveis

OUTROS ASPÉCTOS A SEREM COMENTADOS :

1) ADENSAMENTO POPULACIONAL : Muito pouco, pois o
empreendimento é transitório e com isso bem absorvido pelo local.
2) EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS : Local
servido de rede de água, esgoto sanitário, iluminação pública,
transporte coletivo, coleta de lixo público, pavimentação asfáltica ,
sendo que o empreendimento não causará aumento considerável
nestes serviços. Quanto a escolas e posto de saúde, não existem
próximo ao empreendimento; porém, em frente ao mesmo existe
um Terminal Rodoviário e um Supermercado.

Foto 12- Terminal Rodoviário em frente ao Auto Posto

Foto 13 : Supermercado em frente ao Auto Posto

3) USO E OCUPAÇÃO DO SOLO : Permitido para tais atividades,
desde que cumpridas exigências estabelecidas pela Cetesb.
4) VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA : Com certeza o local do
empreendimento, valoriza os bairros aos redores.
5) GERAÇÃO
DE
TRÁFEGO
E
DEMANDA
POR
TRANSPORTE PÚBLICO : Como comentamos anteriormente
haverá uma maior circulação de veículos tanto nas vias de acesso
como dentro do empreendimento, porém são circulações
transitórias sendo muito bem absorvidas pelas estruturas que o
local ( vias publicas e o estabelecimento ) possuem para que não
causem transtornos aos seus usuários e transeuntes. Em relação ao
Transporte Público, contamos como já dissemos com tal, e não
acreditamos que será necessário qualquer tipo de alteração devido
ao empreendimento.OBS : Em frente ao Auto Posto, existe um
terminal rodoviário, com transporte coletivo para diversos bairros.
6) VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO : Conforme Projeto, em
acordo com as normas exigidas, não trazendo danos aos seus
usuários.
7) PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E
CULTURAL : Não existe nenhum bem tombado próximo ao
empreendimento.
8) NIVEL DE RUÍDOS : Também como já comentamos, este tipo
de atividade não gera maiores ruídos do que aqueles vindos das
vias públicas, gerados por tráfegos de veículos. Salientamos
também que o empreendimento não gera nenhum tipo de ruído por

máquinas ou equipamentos. Seu horário de funcionamento para as
atividades são os normais para este tipo de atividade :
9) QUALIDADE DO AR : Não afetará; salientamos que tal
procedimento fica a ser supervisionado pela Cetesb, cabendo
também a ela tomar as medidas cabíveis se vier ocorrer tal fato.
10) VEGETAÇÃO E ARBORIZAÇÃO URBANA : Quando do
inicio das construções e do funcionamento, não houve danos na
vegetação e arborização urbana, pois no local não havia.
11) CAPACIDADE DA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM
GERAL : Não serão necessários devido a implantação da atividade
desejada, de investimentos por parte do poder público em
melhorias para a Infra-Estrutura local, pois já é servido de rede de
abastecimento de água, esgoto, drenagens de águas pluviais,
iluminação pública, asfalto e transporte coletivo, uma vez que o
empreendimento não necessita de maiores benfeitorias que hoje
encontra-se no local.
12) INTEGRAÇÃO
COM
PLANOS
E
PROGRAMAS
EXISTENTES : Não existe até o momento previsão de algum
plano ou programa público ou privado no entorno do
empreendimento.
c) DESTINO FINAL DO MATERIAL RESULTANTE DO MOVIMENTO DE
TERRA : Houve pouca movimentação de terra que foram removidos através de
máquinas e caminhões apropriados e levados para locais, onde foram reaproveitados
novamente. OBS : Quando da reforma para a adequação perante a Cetesb.
d) DESTINO FINAL DO ENTULHO DA OBRA : Os entulhos gerados pela obra do
empreendimento, foram levados através de caçambas apropriadas, por empresas
especializadas, para locais direcionados para bota-fora. OBS : Quando da reforma para
a adequação perante a Cetesb.
APONTAMENTO DE MEDIDAS MITIGADORAS, COMPATIBILIZADORAS
E COMPENSATÓRIAS :
AMBIENTE :
Construção de caixas separadoras de retenção com sistemas de filtros para óleo, graxas,
combustíveis, lavagens e águas contaminadas da pista de abastecimento.
Respeitar os níveis de ruído permitido para o local; contudo salientamos que os ruídos
gerados pelo empreendimento são basicamente de veículos vindos da Rua.
Quanto aos resíduos líquidos; o empreendimento não gera, pois o mesmo não possui
troca de óleo no local. Os resíduos sólidos gerados, são os chamados lixos domésticos,
que são acondicionados em sacos plásticos e recolhidos pela coleta pública.
SISTEMA VIÁRIO :
Sinalização de solo adequada para saída e entrada de veículos no empreendimento (
setas indicativas e guias rebaixadas e alteadas no local ), com segurança para seus
transeuntes. Salientamos ainda a existência de semáforo para pedestres, com faixa.

Foto 14
Semáforo para pedestre, para maior segurança de transeuntes no local
3- CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS DE ORDEM GERAL : Temos por fim a
esclarecer que tal empreendimento não contribuirá para qualquer tipo de impacto
negativo para o local.
ANEXOS :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Projetos das Plantas do empreendimento
Licença de Operação emitida pela Cetesb
Certificado de Posto Revendedor, emitido pela ANP
Mapa da localização do empreendimento com a Zona
Foto aérea do local tirada pelo Google
Cópia do IPTU
ART ( Anotação de Responsabilidade Técnica )
Cadastros Nacional de pessoa Jurídica ( Comprovante de
Inscrição )
9) Projeto de sinalização de solo, guias rebaixadas e alteadas, da
entrada e saída do Auto Posto.
10) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros ( AVCB )
Bragança Paulista, 10 de Setembro de 2013

PROPRIETÁRIO
A.A.Sperendio e Cia Ltda
Fernando de Oliveira e outros

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Antonio Augusto Silva Souza
Engº Civil- Crea 0601674973
ART nº 92221220131219781

RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA :

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO PROJETO : Visa emitir um parecer sobre as
conclusões do Estudo de Impacto de Vizinhança, e apresentar quando for necessário
providências para amenizar as influências negativas geradas pelo empreendimento junto a
vizinhança. O Projeto tem por objetivo a implantação de um AUTO POSTO DE
SERVIÇO E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES ; atendendo a uma demanda para o local; localizado na Praça Luiz
Apezzato, nº 89- esquina com a Rua São Pedro- Centro- Bragança Paulista-SP; justificando
assim o atendimento aos anseios de prestação de serviços para a população Bragantina.

FOTO 1
Praça Luiz Apezzato com a Rua São Pedro : Vista do empreendimento

1- SÍNTESE DOS RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO DE IMPACTO :

NO SISTEMA VIÁRIO : O local é provido de vias públicas ( Praça Luiz Apezzato
com a Rua São Pedro ), com um fluxo de veículos escoando rapidamente e com
mobilidade de pessoas facilmente atendidas; os consumidores do empreendimento que
farão uso destas vias, já são partes integrantes do tráfego passando pelo local.
Salientamos que no cruzamento das vias públicas mencionadas, onde localiza-se o Auto
Posto, existem semáforos, tornando o transito local lento, e facilitando o acesso ao
local. Salientamos ainda que o acesso ao local é realizado pelas vias públicas já
mencionadas : Praça Luiz Apezzato e Rua São Pedro. No local existem áreas de espera,
com pátio e estacionamento, não causando transtornos para quem da via utiliza.
Portanto o sistema viário não é afetado com o empreendimento.

FOTO 2
Observa-se o farol no cruzamento das vias públicas, tornando o transito lento ao local
do empreendimento.

FOTO 3
Semáforo de travessia de pedestre, tornando o transito mais segura ao local.

FOTO 3
Local para manobra de veículos
NA INFRA-ESTRUTURA URBANA : Em relação a infra- estrutura urbana o local é
bastante abastecido; pois possuem vias públicas com asfalto, transporte coletivo,
iluminação pública, abastecimento de água, esgoto, e drenagem do estabelecimento que
é realizada através de condutores ligados à rede pública já existente, coleta de lixo, e
demais comércios aos arredores. Portanto o consumo destas Infra- Estruturas pelo
empreendimento não ultrapassam aos padrões para esse tipo de atividade, não podendo
ser considerado de potencial impactante. Salientando que o local é provido ao redor de
diversas atividades comerciais, não sendo a atividade do Auto Posto, fator negativo na
Infra-Estrutura Urbana do local.

FOTO 4
Vista de atividades comerciais, em frente ao empreendimento, já integrado na InfraEstrutura Urbana do local. ( Rua São Pedro )

FOTO 5
Vista de prédios comerciais, ao lado do empreendimento, também já integrado na InfraEstrutura Urbana do local. ( Praça Luiz Apezzato )

IMPACTO AMBIENTAL : Com relação ao Meio Ambiente, temos a esclarecer que a
implantação da referida atividade neste local não causa nenhum tipo de prejuízo ao
Meio Ambiente; pois a atividade encontra-se instalada no mesmo local desde sua
fundação ( a mais de 30 anos ), sem ter havido ocorrências a este respeito. Salientamos

que os Projetos para a obtenção junto a Cetesb das Licenças de Instalação, Prévia e de
Operação, já foram emitidas ( ver cópia das mesmas ), com todos os equipamentos e
materiais relacionados com a segurança e as exigências pedidas pela Cetesb, já
instalados e operando sem problemas. Durante as construções e instalações de
equipamentos, não houve agressões em relação a desmatamento, áreas verdes e de
preservação ambiental e nem modificações da paisagem urbana do local. Em relação a
eliminação de resíduos tóxicos, foram seguidas as medidas e exigências da Cetesb, que
estão contidas no Projeto apresentado naquele órgão. O local é provido de rede de
esgoto, onde são eliminados os resíduos gerados pelos detritos tipo domésticos e
resíduos das caixas separadoras instaladas no Auto Posto. Para o recolhimento dos
resíduos gerados pelos chamados lixos domésticos, estes são armazenados em sacos
plásticos e recolhidos pela coleta pública. Também comentamos que no Auto Posto não
existem os serviços de troca de óleo e lavagem de veículos. OBS : Salientamos ainda
que o local possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros de Bragança Paulista, sob
nº 2916, de 17 de Julho de 2013, com validade de 3,00 anos. Também possui ainda
Certificado de Posto Revendedor, emitido pela ANP (Agência Nacional do Petróleo )

2- PROPOSTA DE MEDIDAS MITIGADORAS EM RELAÇÃO AOS
IMPACTOS EVENTUALMENTE APONTADOS COMO NEGATIGOS : Os
referidos aspectos já foram comentados anteriormente no EIV. Sendo portanto
comentados : MEIO AMBIENTE: 1) Meio Físico ( AR ) : Impacto Negativo :
Não tem; o empreendimento não gera produção de gases para contaminação do ar.
2) Meio Físico ( ÁGUA ) : Impacto Negativo : Vazamentos de combustíveis que
poderiam contaminar algum curso de água ou lençol freático. Medidas
Mitigadoras: O empreendimento possui proteção com grelhas e canaletas, aos
arredores de locais sujeitos a vazamentos e lavagem dos pisos, onde serão
direcionados para caixas separadoras com filtros e posteriormente lançados na rede
de esgoto. 3) Meio Físico ( SOLO ) : Impacto Negativo : Eventuais vazamentos de
combustíveis, que ocasionariam contaminações no solo. Medidas Mitigadoras :
Construção de canaletas e grelhas, direcionadas para caixas separadoras de retenção
com sistemas de filtros, para combustíveis, lavagem e águas contaminadas da pista
de abastecimento e bocas de descarga de combustíveis . Em relação aos aspectos de
ruído no empreendimento, não há, pois não existe nenhum tipo de equipamento
causador de danos a este respeito. MEIO AMBIENTE : 1) Meio Biótico (
PLANTAS E ANIMAIS ) : Impacto Negativo : Não gera, suas atividades não
causam interferências em plantas e animais da fauna. MEIO AMBIENTE : 1)
Meio Antrópico ( Homens ) : Impacto Negativo : Vazamentos de combustíveis e
perigo de incêndios. Medidas Mitigadoras : O empreendimento possui sistemas de
captação de possíveis vazamentos de combustíveis, também possuem equipamentos
instalados de proteção e combate a incêndios. :Sistema Viário : Impacto Negativo
: Possíveis transtornos no transito em decorrência da entrada e saída de veículos do
empreendimento. Medidas Mitigadoras : Como já dissemos, o empreendimento
possuem entradas e saídas ( com guias rebaixadas e alteadas ), com sinalizações de
solo, também o local é de transito lento devido ao empreendimento localizar-se em
uma esquina, onde possuem semáforos; ocasionando por estes motivos entradas e
saídas de veículos sem maiores problemas.

3- CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS DE ORDEM GERAL : Com relação as
considerações finas a respeito da implantação da referida atividade neste local,
chegamos a concluir que não possuem motivos para que não possa ser desenvolvida
a referida; pois não cria nenhum impacto negativo para a região e sim beneficia,
gerando novos empregos tanto diretos como indiretos e mais uma nova opção de
oferta de serviços. Pelo tipo de atividade, seus clientes serão os próprios utilizadores
das vias públicas e de bairros adjacentes, que darão acesso ao empreendimento, o
que não gera aumento considerável de tráfego na região. Por fim esclarecemos que
no local já existem propriedades diversas de comércios.

Bragança Paulista, 10 de Setembro de 2013

PROPRIETÁRIO :
A.A.Sperendio Cia Ltda
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RESPONSAVEL TÉCNICO :
Antonio Augusto Silva Souza
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ART : nº 92221220131219781

