
                                                PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAXIAS  DO SUL
                                            CONSELHO     MUNICIPAL      DE 
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL
                                                                                                                                                                 Ata 41/2013
                                            ATA N° 41 /2013
Aos  nove  dias   do  mês  de  dezembro  2013,  às  dezessete  horas,  no  Auditório  da
Secretaria Municipal de Transito e Transporte  e Mobilidade reuniu-se o CONSEPLAN
em Sessão Ordinária de nº 33, para assuntos constantes da convocação.
PRESENÇAS
Olivir Viezzer (CIC), Rodrigo Romanini (CIC), Rudimar José Menegotto (STR), Orildes
Tres  (SINDUSCON),   Ivaldo  Trentin  (SEAAQ),  Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone
(UCS), Graziela Cardoso Vanin ( OAB),   Nadia Zampieri Trentin (CREA), Oscar Ângelo
Panozzo (CDL), Pedro de Alcântara  Bittencourt César (OBSERVATUR),  João Alberto
Marchioro  (CAU),  Paulo  Viegas  (SMH),  José  Taiarol  (SMAPA),  Fábio  Scopel  Vanin
(SMU),Juares Biasio (SAMAE), Sandra M E de Brum (SEPLAN), Larissa  Raymundi
(PGM), Zulmir Baroni Filho (SMTTM), Érico Borges Machado (SMC) e Greice Baldin de
Oliveira (SMOSP). Com a presença de  Natil Bado,  Bernardete Isabel Branchini, Paulo
C Sausen e Cristiano Cardoso.
PAUTA:  O   Presidente  Fábio  Scopel  Vanin,  agradece  a  presença  de  todos.
Informações da Presidência .   Informa que dentro das pastas foi colocado cópia do
Plano Diretor Sustentável de Fazenda Souza que foi entregue  também por e-mail.
Outra informação é que alguns conselheiros tem  o fim de seu mandato em março,
sendo assim será enviado, a suas entidades ofício para substituição ou  recondução de
seus membros titulares e suplentes. As entidades são CIC, OBSERVATUR, SEAAQ,
SINDUSCON,  STR, UAB, UCS, OAB CREA. Aprovação da ata 40/2013 foi aprovado
por  unanimidade  dos  Conselheiros  presentes.  PROCESSO  Nº:2012050010
REQUERENTE:  NIKI  COMÉRCIO  DE  APARAS  LTDA ASSUNTO:   LICENÇA DE
OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. A Conselheira do SEMTUR, Adriana de Lucena
Francisco  fez  o  relatório  e  a  Conselheira  do  SINDUSCON  a  revisão.  Como  a
Conselheira relatora não pode comparecer a Conselheira do Sinduscon,  Orildes Tres,
lê o relato feito pela Conselheira da SEMTUR e  sua revisão.  O Presidente Fabio
Vanin  abre a discussão do processo e para situar trata-se  de uma licença ambiental
que se procurou na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e para tomar esta decisão a
secretaria remeteu a COPLAN e esta enviou a CONSEPLAN para avaliar a situação. É
uma  construção que está situada numa gleba maior  que não foi parcelada dentro das
normas do Parcelamento do Solo e que segundo a Secretaria do Urbanismo não há
como  se  mensurar  se  a  edificação  naqueles  parâmetros,   no  local  e  sem  a
individualização do lote está ou não dentro das normas do Plano Diretor  e do Código
de Obras. Temos que analisar se a licença ambiental deve ou não ser emitida neste
caso. O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro   pergunta se  na análise da
SMU os documentos  anexos  foram considerados? A Conselheira do SINDUSCON,
Orildes Tres diz que os  documentos estavam numa pasta anexa. O Presidente Fabio
Vanin,  diz que a  avaliação foi no que estava no processo, não o anexo. Este é um
processo  de  licenciamento  ambiental,  todas  as  questões  sobre  edificação  e
parcelamento não vão ser decididas ou resolvidas aqui. Poderia ter como alternativa,
condicionar o licenciamento ambiental aos encaminhamentos junto a SMU. O que o
Conselho pode fazer é deliberar a licença ambiental, que é um documento que tem
prazos  de  4  anos  e  que  tivesse   condicionantes  de  que  esta  renovação  ficou
condicionada  a  regularização  fundiária  e  da  edificação  junto  a  Secretaria  do
Urbanismo.  A Conselheira da SEPLAN, Sandra  M E de Brum,  diz que  quando a
COPLAN encaminhou o processo a CONSEPLAN, o mérito do processo era ver que
este empreendimento estava numa zona residencial 3, fora do terceiro anel e incidiu
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sobre ele uma Zona de Interesse Turístico-ZIT.  Ver se esta atividade tem possibilidade
de se instalar numa ZIT e como já está instalada, ver medidas que pudessem minimizar
esta atividade. O mérito é na questão de zoneamento. O Presidente Fabio Vanin, diz
que  temos duas alternativas,  postergar novamente este debate  ou não se opor a
licença  ambiental  mas  indicar  como  condicionante  a  regularização   fundiária   e  a
regularização da edificação na SMU sob pena de não ser concedida a renovação da
licença de operação que é posterior ou negar o pedido. O Conselheiro do CAU, João
Alberto  Marchioro  pergunta  se  é  possível   ter  licença  ambiental  sem  ter  uma
edificação legalizada?  O Presidente Fabio Vanin,  diz que   pode haver  casos que
exista.  A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres,  diz que existe um órgão na
prefeitura que verifica estes encaminhamentos. Parece que cabe ao Conselho ver que
naquela região haveria conflito de zoneamento, pois se tivesse em zona normal nem
teria vindo para cá. Este conselho deve ver, se uma atividade destas pode ser neste
local. Definindo isto, os demais setores farão a análise. Não tem como aprovarmos  a
licença ambiental.  Se estivesse compatível com o zoneamento não teria vindo para cá.
Está  pedindo  ao  Conselho  se  esta  atividade  está  ou  não  interferindo  neste
zoneamento.  O Presidente Fabio Vanin,  coloca que pelo entendimento do Conselho
temos que ver se esta atividade é ou não contrária ao  planejamento da cidade. Esta é
a definição que temos que dar independente das outras definições que deverão ser
tomadas  pela  prefeitura.  O  Sr   Natil  Bado  coloca  que  as  questões  viárias  são
situações que devem ser resolvidas mas não  de um dia para o outro.  Temos uma
demanda com material totalmente reciclável. A testada fica  em fim de rua e com a
divisa de uma rede de alta tensão, dificilmente vai provocar impacto ali. É uma empresa
séria que trabalha a anos  e pedimos o seu apoio. Ela vai ser legalizada, vamos tentar
agilizar  pois  depende desta  licença ambiental.  Toda a  estrutura  é  fechada  e é  um
processo  limpo.   A  NiKI  não  consegue  trabalhar  sem  esta  licença  ambiental.  O
Conselheiro  da  UCS.   Carlos  Eduardo  Mesquita  Pedone ,  diz  que  isto  também
envolve um estudo de impacto de vizinhança. O Sr  Natil Bado   diz que o impacto de
vizinhança deve ser observado somente na frente pois  nos fundos não tem vizinhança,
ali tem o antigo prédio do hospital da Randon que é uma obra parada e  a rede de alta
tensão.  A Sra  Bernardete  Isabel  Branchini,  diz  que não temos plástico  e  tudo é
dentro do pavilhão.  Nada é feito fora. Não temos nada a céu aberto.  O Presidente
Fabio Vanin  coloca que o Conselho pode ter duas situações: opinaria  em ver se a
atividade interfere ou não nas diretrizes do PDM e entendendo  não interferir se há
necessidade de vincular  a  prática  de sustentabilidade  como  atividade de turismo
interno, para dar sequência da analise para a licença ambiental.  A Conselheira do
SINDUSCON,  Orildes  Tres,  coloca  que  os  conselheiros  que  participaram  da
elaboração do PDM sabem que não deixamos espaço para estas atividades. Elas são
indicadas  em áreas  industriais  e  estas  são  localizadas  em perimetrais  e   terrenos
caros. Mas também queremos a sustentabilidade de que isto aconteça.  Nesta área
podemos ver onde e como  elas estão instaladas. Imagino que se o Conselho negar
que esta atividade pode ser ali teremos que negar todas. O Município tem que dizer
qual é o rumo que tomará para a reciclagem e este Conselho deve analisar outros
locais para que isto ocorra.   O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro diz que
sempre é hora para corrigir erros  O Conselho tem que se fundamentar nos pareceres
técnicos. Na confecção do Plano Diretor existiu grupos temáticos onde cada um teve
sua abrangência Dentro do processo não está claro o que dá ou não dá, a não ser o
que está a margem da lei. Não posso dizer se sou favorável ou não.  O Conselho é o
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órgão mais importante para dar sustentação ao planejamento da prefeitura. Lembrem
que  passamos pela criação da COPLAN que não é  perfeita mas tem a capacidade de
pensar no futuro. Seria muito melhor se a COPLAM fosse o que se pensava que ia ser.
Ainda  há tempo,  pois  este  é  o  órgão de  planejamento.  Dizer  que  esquecemos de
colocar a reciclagem e agora resolver não é bom. A COPLAN tem que dizer o que
pensa. O Presidente Fabio Vanin,  lê o parecer da COPLAN que está no processo.  A
Conselheira  da  SEPLAN,  Sandra  M  E  de  Brum  coloca  que   no  PDM  não  há
regramento específico para  esta atividade. Sempre que foi dado pareceres a zona que
dá menos impacto de vizinhança pois é uma atividade incomoda, em alguns casos
nocivas e também impacto de trânsito.  Em outras situações sempre foi dada em Zona
Industrial. Teve um caso que  foi pedido uma reciclagem na Pedreira do Meneghotto,
que era de resíduos sólidos da construção. Passou pelo Conselho que entendeu, que
no local, o impacto seria positivo. Como o Plano tem uma lacuna, foi enviado para o
Conselho para discussão.  Aqui a atividade já está consolidada e é Zona de Interesse
Turístico. A ideia é que esta  atividade não prejudique esta ambiência que é o Caminho
das  Colônias.  Talvez  uma  ação  para  se  preservar  isto.  Precisaria  garantir  que  a
questão  do  turismo  não  ficaria  prejudicado  neste  local.  Podemos  exigir  algo  para
isolar, tipo cortina vegetal. O impacto de trânsito é importante pois, a via como está
hoje, não sei se vai atender todos estes caminhões. É uma atividade incomoda, pois
produz ruido e poeira. O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer, coloca que, uma coisa é
planejamento e outra é o que  temos de real.  Aqui é uma situação de fato.  Como
podemos minimizar  o impacto  disto? Esta solução não seria técnica e sim política.
Quanta  coisa  já  passou,  não  seria  esta  que  iria  mudar.   Verificar  qual  o
encaminhamento que deve ser dado sem que o Conselho fique prejudicado. O Sr  Natil
Bado,  diz que temos um projeto permanente  de educação, na questão de resíduos,
com apoio da Secretaria do Meio Ambiente, com a  questão da legislação dos resíduos
sólidos nacional. Vai ter novo projeto e nova legislação para Caxias do Sul. Em breve
todos  os  senhores  vão  se  deparar  com  este  problema,  pois  temos  resíduos  de
plásticos, papelão, ferro,  lata de tinta, vasilhame, madeira e caliça da construção civil .
Este serviço deve ser bem planejado para não ficar sendo atirado em qualquer lugar. A
Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de Brum, coloca que  apesar desta área estar
perto do limite do Caminho das Colônias,  não quer dizer que num futuro, possa estar
totalmente incluído em suas atividades.  Foi um grupo de estudos que definiu esta área
e tem potencial para integrar. Hoje não interfere mas pode ser que no futuro ela estará
totalmente integrada. O Presidente Fabio Vanin   lê o parecer  retirado das discussões
para votação: considerando que o Plano Diretor Municipal-PDM não é específico
ao definir se é tolerável a atividade de  Comércio Atacadista de Papel e Papelão
na   Zona  de  Interesse  Turístico-ZIT;    que   a   empr esa   já   está   em
funcionamento;os  pareceres  técnicos  da  SMU  e  COPLAN  constantes  no
processo;  resolve  considerar  TOLERÁVEL  a  atividade   no  local,  desde  que
observado o art. 33 do PDM e com  medidas mitigatór ias a serem definidos pela
Secretaria do Meio Ambiente - SEMMA. A Empresa deve rá procurar regularização
fundiária e de edificação junto a Secretaria Munici pal  do Urbanismo- SMU, se
necessário,  impacto  de  trânsito,  além de cumprir  o  disposto nos  pareceres
técnicos  referidos.  Este  parecer  foi  aprovado   por   unanimidade    dos
Conselheiros  presentes. PROCESSO 185/2012  REQUERENTE:  CÂMARA  DE
VEREADORES DE CAXIAS DO SUL ASSUNTO: L C 21/2012- I NCLUSÃO DE BEM
CULTURAL NOS ANEXOS 7 E 13 DO PDM.   O Conselheiro da SMC  Érico Borges

                                                                                                                                                    3-

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48



                                                PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAXIAS  DO SUL
                                            CONSELHO     MUNICIPAL      DE 
                                 PLANEJAMENTO   E    GESTÃO    TERRITORIAL
                                                                                                                                                                 Ata 41/2013
Machado       faz o relato e A Conselheira do CREA Nadia  Zampieri Trentin,  como
revisora faz um relato completo do processo.  O Presidente Fabio Vanin,  coloca o
processo em discussão A Conselheira do CREA Nadia  Zampieri Trentin,  coloca que
não havia sido ouvida a população de Ana Rech sobre o tombamento deste imóvel e
com a emissão da COPLAN foi ouvida a população e foi considerado a possibilidade
de anexar o imóvel ao PDM como bem cultural. A Conselheira da SEPLAN, Sandra M
E de Brum, coloca que o único porém da Lei, é que a Câmara está pedindo para incluir
no Anexo 7 e 13, mas como o Anexo 7 é rural deve ser colocado apenas no Anexo 13,
pois a área em questão é urbana. O Conselheiro do CAU, João Alberto Marchioro
ressalta  a  importância  da Câmara de Vereadores terem passado este  processo no
Conselho. Isto é um voto de confiança, respeito e temos que dizer que é muito bom e
agradecer. Destacar a importância da proposta, apoiando a medida, independente da
forma de encaminhamento do projeto  legislativo,  pois não temos competência para
saber se é inconstitucional ou não.   A Conselheira da PGM Larissa  Raymundi  diz
que a congratulação seja específica para este projeto e esta vereadora  pois o projeto
que vem em seguida, a qual eu sou relatora, a Câmara pediu para enviar apenas aos
órgão técnicos do Poder Executivo.  Quem envia para o Conselho é a COPLAN.  O
Presidente Fabio Vanin,  lê  o parecer  a qual coloca em votação.  Considerando a
importância  das  legislações  que  regulamentam  e  atua lizam  o  Plano  Diretor
Municipal; que o Anexo 13 do PDM é que se refere ao s bens culturais da área
urbana;  RESOLVE, por  unanimidade   dos Conselheiros presen tes,  SUGERIR  a
inclusão  do  Complexo arquitetônico da Cooperativa  Agrícola de Ana Rech no
ANEXO 13 do Plano Diretor Municipal-PDM. PROCESSO 2 3/2013 REQUERENTE:
CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL ASSUNTO:  LEI  QUE DEFINE
CRITÉRIOS DE BAIRRO.   A Conselheira da PGM,    Larissa  Raymundi  relata o
processo e o Conselheiro da UCS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone revisa. O Sr
Paulo  Saussen ,  representante  do  Vereador  Jaison  Barbosa,  coloca   que  existiam
critérios que delimitavam  o bairro, que foi uma lei do Vereador Edson Marchioro e bem
definido e que não havia divulgação. Ela só foi  divulgada quando criaram os bairros
através desta lei o Bairro Nossa Senhora do Rosário e Marilan. O censo de 2008  veio
e se  solicitou a prefeitura, para poder ter verba federal, uma definição destas questões
pois havia uma confusão grande em tudo isto, do que se era loteamento e o que era
bairro.  Se  criou  uma  comissão  na  Câmara  de  Vereadores  e  uma  comissão  da
prefeitura e com o presidente da UAB participando e sem conversar com  a sociedade,
que são as associações e se criou um critério. Revogaram o Bairro Marilan, revogaram
esta  lei  e  criaram como está  hoje.  Não  tinham critérios,  criaram de  alguma forma
alguns bairros considerando que eram mais antigos. Não é verdade. Criaram o São
Ciro e este nunca existiu como bairro. Existe o loteamento Michelon. Disseram que era
questão cultural,  o que não é.  O Bairro Monte Bérico, não tem equipamento social
nenhum, mas foi criado com outro critério. Quando foi feito este projeto da lei, como
exemplo,  criaram o São Ciro,  deixando a  Escola  Erico Veríssimo que pertencia ao
Bairro  Seculo XX, fora do mapa. Deixaram uma comunidade fora do bairro. Tudo está
nos anais da câmara. Não consultaram a comunidade, teve muitos bairros que foram
reclamar e os Vereadores disseram que  voltariam a discutir os critérios.  Entramos
com Projeto de Lei criando o Bairro Século XX mas como não tinha critério nenhum
não foi aprovado. Disseram que iriam voltar a discussão e não foi feito. Entramos com
processo na câmara, pegamos o que estava no Projeto de  Lei do Edson Marchioro   e
acrescentamos  o que havia  da Lei de  Bacia, pois estes critérios regulamentam  e
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protege  esta  questão.  Criaram o  Serrano  e  existe  dois  Serranos,  o  desta  Lei  e  o
Serrano Legal pela Lei das Bacias. Pelo nosso entendimento a única dúvida é como
criar  o Bairro  e usar  critérios de como estar  na bacia  e  número de  habitantes.  A
Conselheira da SEPLAN, Sandra M E de Brum,  diz que  a última lei que delimitava
os Bairros era de 78. Os bairros do centro estavam delimitados e alguns não tinham fim
pois a cidade cresceu e não houve este estudo. O IBGE nos procurou em 2008 e nos
solicitou que se fizesse um estudo para  delimitar estes bairros pois no  censo anterior
cerca de 2000 pessoas ficaram  sem localização de algum bairro pois estavam fora
destes limites.  A SEPLAN procurou a  Câmara de Vereadores para definir  isto  pois
deveria ser  entregue em 2009 para  que no Censo fosse feito  o levantamento por
Bairros. Houve um esforço da Câmara com os Vereadores que conheciam a realidade
dos bairros e foram delimitados. Antes eram 40 e ficaram 65 pela Lei de 2008. Foi feito
o  Censo  e  hoje  temos  fechado   todos  os  dados  que  é  muito  importante  para  o
planejamento.  Agora  podemos  planejar  em  cima  de  dados  fornecidos  pelo  IBGE
Sempre existiu confusão entre loteamentos e Bairros inclusive o Século XX e Canyon
que são loteamentos mas eram chamados de bairro.  O que entendemos é que no
momento não deveria se mexer  até ser estudado o planejamento. Agora  estamos
pensando em descentralização. A divisão é a nível de Região Administrativa. Agora que
temos todos estes dados, se começar a mudar vamos perdê-los. Colocamos também
que se fosse aplicada a Lei que está neste projeto muitos bairros deixariam de existir
pois não  obedecem a estes critérios. Exemplos: deixariam de ser Bairro pelo critério de
população, Santa Fé Santa Catarina, Esplanada; por população a menos, Medianeira,
São  Virgílio,  São  Luiz,  São  Vitor,  Por  do  Sol,  Galópolis,  Floresta,  Jardim  das
Hortências,  São  Giácomo,  Parada  Cristal,  Brandalise,  Linha  40,  Monte  Bérico;  de
Lazzer,  Pedancino,  Maestra e pelo  critério  de número de habitações outros bairros
deixariam de ser. Outros que não tem UBS ou que não tem escola fundamental. Estes
critérios não são adequados nem para o que já existe.  Não vai  só adequar alguns
bairros, vai mexer com todos eles. O Sr Paulo Saussen, diz que o projeto não mexe
com o  que  já  está  constituído  e  todos  estes  critérios  não  são  tão  simples  para ir
entrando de uma hora para outra.   Ela é necessária,   pois se hoje entrar com um
projeto de lei criando um bairro não existe critérios.  O Conselheiro do CAU, João
Alberto Marchioro,   diz que podemos ver nos pronunciamentos do representante do
vereador e no parecer técnico da COPLAN que existe um pequeno descompasso e
acho que deveria haver uma integração de trabalho   para ver quanto tempo o setor
técnico tem condições de levar adiante e dar força para a proposta e quanto tempo
pode o vereador aguardar para enriquecer o seu trabalho e nós como comunidade
podemos contribuir para que isto  vá adiante. Todos querem o melhor.  Ressaltar a
importância  que  tem  de  a  Câmara  solicitar  a  ouvida  do  Conselho  e  nós  como
conselheiros  valorizar  o  trabalho  que  as  vezes  tanto  demora.   A Conselheira  do
SINDUSCON, Orildes Tres, diz que  o fato do planejamento definir números interfere
no desenvolvimento do Município. Lembro que quando discutimos o Plano Diretor e
estávamos  discutindo  como fechar  as  Regiões  Administrativas,   a  importância  e  o
cuidado  que  se  tinha  para  não  lesar  a  cultura,  o   dia-a-dia  e  os  costumes  dos
moradores.  A partir do momento que se entra com questões quantitativas, fatalmente
se altera a identidade. Na minha opinião  um bairro pode ser tão importante com 100
casas ou com 3.000. Para se definir estas área existem critérios mais importantes do
que  estas definições. O fato de estar sendo pensado no assunto é importante mas tem
estudos  em  cima  disto.  Vamos  pegá-los  e  tentar  avaliar  porque  existem  estas
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especificações em cada um deles. O Sr Paulo Saussen diz que não estou inventando
isto, está em ata que os vereadores  voltariam a discutir isto. E não foi feito. Estamos
instigando para promover estes estudos. Alguns bairros não foram observados na sua
identidade.  O Conselheiro da CIC, Olivir Viezzer,  diz que no Plano Diretor, Art 8°,
que é  sobre zona urbana, primeiro distrito, regões administrativas. É importante que
esta discussão chegue ao Conselho, pois podemos resgatar um pouco da raiz do PDM.
Muito mais do que o nome, o mais importante, num bairro é mobilidade e infraestrutura.
Se quiser eleger um critério para bairro este seria infraestrutura  contemplando a parte
histórica. A Conselheira da PGM,  Larissa  Raymundi,  manifesta seu voto contrário
pelo fato de que, não foi bem esclarecido qual  foi  a base para apontamentos para
estes critérios que estão no texto do projeto e porque existem estudos científicos e
estatísticos  que  podem  embasar  critérios  mais  exatos  do  que  estes  que  foram
apresentados que não matemáticos mas no sentido cultural e de identidade. Revisor
acompanha o voto do relator. A Conselheira do SINDUSCON, Orildes Tres,     ressalta
a importância daquelas legislações do PDM para ser reavaliadas. Colocar talvez mais
gente.  A atitude  deles  é   que  nada  houve  depois  do  PDM e  isto  é  importante.  O
Presidente Fabio Vanin,  coloca em votação o parecer que o Conselho, resolve  ser
contrário  ao  mérito  do  projeto  de  lei,  ressalvando  a  iniciativa  da  Câmara  de
Vereadores em propor a discussão da matéria e a int egração do Poder Executivo,
Legislativo  e  deste  Conselho  no  trabalho.  Este  pare cer  foi  aprovado  por
unanimidade   dos Conselheiros presentes.  Assuntos Gerais:  O Conselheiro da
CIC,  Olivir  Viezzer  diz  que  gostaria  que   o  Conselho  solicitasse  a  COPLAN e  o
SAMAE estudos,  pois  continuamos tendo problemas de  alagamento  no Bairro  São
José e na cidade e temos a barragem da Maestra como um dos principais contribuintes
para estes alagamentos. Ver a possibilidade de armazenar esta água que vai fora e
que está inundando a cidade e vender ela para a população como reserva finita. 
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, o  Presidente Fábio Scopel Vanin agradece
a presença de todos e encerra a sessão. E para constar eu, Mari Clara Vanoni, lavro a presente
ata, que vai ser assinada por mim e pelo  Presidente Fábio Scopel Vanin
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