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PROMISSÃO 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

CULTURA: 

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento) 

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 

música como agente transformador. 

• Pólo de Promissão – Avenida Francisco Gimenes, 1044 - Casa da Cultura, Centro - 

em andamento 2 cursos (violão e canto coral), para 86 crianças e adolescentes. Estão 

sendo repassados R$ 117 mil de Set/2006 a Mar/2011, para pagamento de despesas de 

manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as 

atividades em 27/09/2006. 

DESEVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 52.560 litros de leite de Jan/2011 a Jun/2011 – Custo: R$ 70 mil, 

beneficiando 584 famílias carentes, no último mês do período. 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 110 famílias/mês em 2011 – Custo: 

R$ 105 mil, já repassados R$ 69 mil de Jan a Jul/2011. 

• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidos 70 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 67 

mil, já repassados R$ 39 mil de Jan a Jul/2011. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas contratadas, aguardando OIS: 3 – R$ 269 mil 

• EE Dr. Miguel Couto – Custo: R$ 152 mil. 

• EE Comunidade Nossa SRA Aparecida – Custo: R$ 17 mil. 

• EE Prof. Silvio de Almeida – Custo: R$ 100 mil. 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização: 
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• Em Mar/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para 4 alunos pesquisadores (2º 

professor), beneficiando 140 alunos da 1ª série do ensino fundamental de 1 escola da 

região – Custo: R$ 7 mil. 

Repasses para APAE: 

• Em Mar/2011, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 82 mil 

destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 

para atendimento a 94 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• Em Mar/2011, foram gastos R$ 46 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 

semana em 6 escolas do município. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 

caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 10.604 alunos em 2011 - 

Custos: R$ 128 mil. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo Paulista: 

• Implantada em 05/10/2001 a unidade do Banco do Povo - Rua Gentil Moreira, nº 118, 

com disponibilidade de R$ 270 mil para atender o crédito produtivo popular. 

Vigência: 03/10/2011. 

GESTÃO PÚBLICA: 

Programa Acessa São Paulo: 

• Em 16/01/2010 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Silvano Farias, nº 989 – 

Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 10 

microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 

município – Custo: R$ 63 mil. Vigência: 05/02/2015. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 160 unidades habitacionais em andamento / 1 conjunto – R$ 7.985 mil 
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• Conjunto habitacional Promissão F - 160 unidades, beneficiando 800 pessoas, sendo 

construídas pelo sistema parceria com municípios, na estrada municipal Madre 

Paulina - Custo: R$ 7.985 mil. A obra está com 72,51% executados e tem término 

previsto em 30/11/2011. 

Programa Melhoria Habitacional: 

Obra em execução: 

• construção de uma praça no Conjunto Habitacional Promissão E – Custo: R$ 49 mil, 

já repassados R$ 29 mil em Jul/2009 e Mai/2011. A obra está com 30% executados e 

tem término previsto em Nov/2011. 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obra concluída: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: 

• recuperação de 16 km da vicinal SP-300 – Distrito Gurupá – Custo no município: R$ 

2.824 mil. Obra concluída em Fev/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para galeria de águas pluviais nas ruas Santa Maria e São 

Silvestre - Bairro Jd São João – Custo: R$ 134 mil. Obra concluída em 15/03/2011. 

SAÚDE: 

AME de Promissão – obras e custeios em andamento (Total: R$ 10.868 mil): 

• Santa Casa de Araçatuba – R$ 6.618 mil, repassados de Ago/2010 a Abr/2011, para 

implantação do AME. Sendo inaugurada nesta data. 

• Santa Casa de Araçatuba – R$ 4.250 mil, repassados de Jan a Dez/2011, para custeio 

das atividades do AME. 

• Santa Casa de Araçatuba – R$ 8.831 mil, já repassados R$ 663 mil em Jan/2012, para 

custeio das atividades do AME. 

Hospital Geral de Promissão – obras e equipamentos (2007-2010) - (Total: R$ 896 mil): 
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• reforma e adequação para implantação Serviço de Terapia Renal Substitutiva – Custo: 

R$ 896 mil. A obra está com 84% executados e tem término previsto em 08/09/2011. 

Repasses em andamento para Prefeitura (2011-2014) – custeio (Total: R$ 144 mil) 

• Prefeitura – R$ 144 mil, já repassados R$ 96 mil de Jul/2010 a Abr/2011. 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 141 mil em medicamentos. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foi entregue 1 viatura para Polícia Militar – Custo: R$ 36 mil. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 411.136 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 509 mil, 

beneficiando 584 famílias carentes, no último mês do período. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,95 km da estrada municipal PSS–113 (3ª Fase) – Custo: R$ 446 mil. 

Obra concluída em 23/12/2008. 

Repasse de recursos: 

• Prefeitura - R$ 50 mil, repassados em Dez/2009, para aquisição de implementos 

agrícolas. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 17 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 

2.474 crianças e adolescentes, 110 idosos, 319 portador de deficiência, 330 famílias e 

41 outros segmentos da população – Custo: R$ 315 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 110 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 79 mil; 110 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 79 mil; 110 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 79 

mil e 110 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 90 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 50 mil; 70 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 50 mil; 70 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 50 

mil e 70 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 58 mil. 

Repasse concluído: 

• Lar da Esperança – R$ 28 mil, repassados em Mar/2009, para aquisição de 

equipamentos. 

DEFESA CIVIL:  

• construção de galerias de águas pluviais no Jardim Bela Vista - Custo: R$ 30 mil, 

repassados em Mai e Nov/2008. Obra concluída em 11/03/2009. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.170 mil 

• 12.771,68 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias do município – Custo: R$ 

400 mil, já repassados R$ 300 mil em Jun/2010. Obra concluída em 30/08/2010. 

• serviços de iluminação do Estádio Municipal Prof. Verano Piromalli - Custo: R$ 170 

mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em 30/08/2010. 

• 5.851,13 m² de recapeamento asfáltico nas avenidas: Eurico Gaspar Dutra e dos Ipês - 

Custo: R$ 100 mil, repassados em Set/2009. Obra concluída em 30/08/2010. 

• 9.278,59 m² de recapeamento asfáltico em vias do município - Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Dez/2008. Obra concluída em 30/08/2010. 

• 2.992,42 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias da malha urbana do município 

- Custo: R$ 40 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 30/08/2010. 

• 6.561,45 m² de recapeamento asfáltico em vias do município - Custo: R$ 100 mil, 

repassados em Jul/2008. Obra concluída em 30/08/2010. 

• 9.815,66 m² de recapeamento asfáltico em vias do município - Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Jul/2008. Obra concluída em 30/08/2010. 

• aquisição de um veículo para alunos da APAE - Custo: R$ 60 mil, repassados em 

Mar/2007. Entregue em 25/04/2007. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 3.982 mil 

Escola nova concluída: 1 (840 novas vagas) – R$ 1.890 mil 

• EE Jd Bela Vista – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 1.890 mil. Obra concluída 

em 14/05/2009. 

Reformas de escolas concluídas: 19 – R$ 1.694 mil 

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 2 – R$ 398 mil 

• EE Prof Hugo Gambetti – Custo: R$ 240 mil. Obra concluída em 04/11/2008. 

• EE Profº Silvio de Almeida – Custo: R$ 158 mil. Obra concluída em 05/07/2007. 
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Transporte Escolar: 

• Em 08/02/2010 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 

mil. 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização: 

• De Mar/2009 a Dez/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 5 alunos 

pesquisadores (2º professor), beneficiando 175 alunos da 1ª série do ensino 

fundamental de 2 escolas da região – Custo: R$ 66 mil. 

Repasses para APAE: 

• De 2007 a Set/2010, foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 729 mil 

destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 

para atendimento a 331 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 876 mil em atividades desenvolvidas aos finais 

de semana em 7 escolas do município. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 

caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 5.609 alunos em 2007, 5.708 

alunos em 2008, 11.288 alunos em 2009 e 11.592 alunos em 2010 - Custos: R$ 461 

mil. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 4 unidades habitacionais entregues pelo sistema Carta de Credito – R$ 37 mil 

Programa Melhoria Habitacional: 

Obra concluída: 

• 4.464,28 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas do município 

- Custo R$ 50 mil, repassados em Dez/2006, Mar/2009 e Out/2010. Obra concluída em 

19/12/2007. 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB: 
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• repassados R$ 395 mil em Out, Dez/2006 e Mar/2007, recursos do FECOP – Fundo de 

Controle da Poluição, para construção de rede de emissários de esgotos na Av. Pedro 

de Toledo, 386 – Centro.  

FEHIDRO : 

• contrato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para complementação de obras 

na estação de tratamento de esgoto – Custo: R$ 151 mil. Obra concluída em 

22/02/2010. 

• contrato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para regularização e ampliação 

do sistema de tratamento de esgotos sanitários – Custo: R$ 253 mil. Obra concluída 

em 14/03/2008. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

DAEE: 

• melhorias no sistema de tratamento e distribuição de água – Custo: R$ 148 mil, 

repassados em Dez/2007 e Mai/2010. Obra concluída em 30/04/2010. 

SAÚDE: 

AME de Promissão – obras e custeios em andamento (Total: R$ 35 mil): 

• Santa Casa de Araçatuba – R$ 35 mil, repassados em Out/2010, para custeio das 

atividades do AME. 

Hospital Geral de Promissão – obras e equipamentos (2007-2010) - (Total: R$ 780 mil): 

• construção de nova cabine de força no Hospital Geral de Promissão – R$ 780 mil. A 

obra foi concluída em 31/05/2009. 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2009) – custeio (Total: R$ 100 mil) 

• Prefeitura – R$ 100 mil. 

Repasse concluído para Prefeitura (2007-2010) – equipamentos e veículos: (Total: R$ 190 

mil) 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de uma ambulância. 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos. 
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Entrega de Veículo para Transporte de Pacientes: 1 – R$ 55 mil 

• Prefeitura: 1 – entregue em 01/07/2010. 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 710 mil em medicamentos. 

Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 77 mil foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010 para custeio. 

SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas: 1 para Polícia Militar e 2 para Polícia Civil – R$ 114 

mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

Patrulha Rodoviária: 

• obras de pavimentação da vicinal PSS-359, que liga Santa Maria Gurupa á Igreja 

Nipo-Brasileira, numa extensão de 2,50 km – Custo: R$ 815 mil. Obra concluída em 

30/07/2010. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS I: 

• recuperação de 5,40 km da vicinal de ligação Promissão – Divisa com Avanhandava – 

Custo no município: R$ 696 mil. Obra concluída em 28/10/2008. 

• recuperação de 5,50 km da vicinal de ligação Promissão – divisa com Guaiçara – 

Custo no município: R$ 709 mil. Concluída em 28/10/2008. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 

R$ 26.800.000,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 1.320.922 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 907 mil 
beneficiando 584 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,30 km de estrada rural PSS-060 (1ª Fase) – Custo: R$ 55 mil. A obra 
foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 3 mil e concluída 
em 09/08/1998; 

 
• recuperados 2 km de estrada rural PSS-050 (1ª Fase) – Custo: R$ 100 mil. Obra 

concluída em 25/10/2006. 
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 39 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.260 crianças e adolescentes, 74 idosos, 105 portadores de deficiência e 427 famílias 
– Custo: R$ 592 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005 e 70 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005 e R$ 50 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 110 famílias em 
2006 – R$ 79 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês 
para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 
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100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações 
sócio-educativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, 
mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
Repasse de recursos: 
 

• R$ 80 mil, repassados em Dez/1998 para construção de núcleo de promoção social. 
Obra concluída em 22/09/1997; 

 
• R$ 30 mil, repassados em Jan/2003 para custeio para Abrigo Lar da Esperança. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Repasse de recursos: R$ 190 mil 
 

• infra-estrutura em vias do Jardim Morumbi – Custo: R$ 50 mil, repassados em 
Jan/2006. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 10 
mil e concluída em 15/09/2006; 

 
• 19.358 m² de recapeamento asfáltico no conjunto habitacional Jardim Bom Viver – 

Custo: R$ 70 mil, repassados em Mar/2000. A obra foi realizada em parceria com a 
Prefeitura a quem coube mais R$ 7 mil e concluída em 23/03/1999; 

 
• 4.520 m de guias e sarjetas em vias no conjunto habitacional Promissão A – Custo: R$ 

50 mil, repassados em Jun/1999. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a 
quem coube mais R$ 4 mil e concluída em 15/12/1998; 

 
• 2.500 m² de pavimentação em vias urbanas – Custo: R$ 20 mil, repassados em 

Jun/1999. Obra concluída em 23/12/1996. 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas em Escolas: 16 – R$ 650 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 3 – R$ 142 mil 
 

• EE Comendador Antonio Figueiredo Navas – Custo: R$ 37 mil. Obra concluída em 
20/09/2001; 
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• EE Profº Orlando Donda – Custo: R$ 76 mil. Obra concluída em 18/08/2005; 
 
• EE Coronel João Francisco Coelho – Custo: R$ 28 mil. Obra concluída em 

15/01/2006. 
 
Repasses para APAE: R$ 673 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 673 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 474 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 811 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 8 escolas do município. 

 
Entrega de veículos: 
 

• Foram entregues 3 veículos para transporte escolar – Custo R$ 193 mil. 
 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 05/10/2001 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Gentil Moreira, nº 
118 – Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• repasse de R$ 30 mil, repassados em Dez/1998 para realização do Campeonato 
Estadual de Futebol (Categoria Dentão). 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 556 unidades habitacionais / 3 conjuntos - R$ 2.468 mil 
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• conjunto Habitacional Promissão A – 316 unidades, beneficiando 1.580 pessoas, na 
Avenida Jandira construídas pelo sistema Empreitada Global, em parceria com a 
Prefeitura – Custo: R$ 752 mil. Unidades comercializadas em 31/12/1995. 

 
• conjunto Habitacional Promissão C – 148 unidades, beneficiando 740 pessoas, na Rua 

Orlando Sponton, nº 1.000 construídas pelo sistema Habiteto, em parceria com a 
Prefeitura – Custo: R$ 522 mil. Unidades comercializadas em 30/11/1999. 

 
• conjunto Habitacional Promissão E – 92 unidades, beneficiando 460 pessoas, na Rua 

Orlando Sponto com a Rua Antonio Marin Zanuto construídas pelo Programa Pró-Lar 
Autoconstrução – Custo: R$ 1.193 mil. Unidades comercializadas em 28/12/2005. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 5.071,85 m² de pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Ulisses Guimarães – 
Custo: R$ 50 mil, repassados em Jun e Dez/2003. Obra concluída em 27/12/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 208 mil em Out/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de uma retro-escavadeira e um caminhão compactador para 
coleta de lixo. 

 
FEHIDRO: 
 

• contrato com a Prefeitura, para programa construção de emissário de esgoto – Custo: 
R$ 151 mil. Obra concluída em 04/07/2000; 

 
• contrato com Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para elaboração de projeto de 

lagoa de estabilização de esgoto complementar e regularização do sistema existente 
nas confluências dos Córregos Patinho e dos Patos – Custo: R$ 9 mil. Obra concluída 
em 23/12/2004. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
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• melhorias no sistema de captação de água – Custo: R$ 130 mil, repassados de Abr e 
Dez/2006. Obra concluída em 28/12/2006. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Hospital Geral – R$ 5 mil; 
 
• Prefeitura – R$ 113 mil. 

 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Hospital Geral – R$ 623 mil, para aquisições de equipamentos; 
 
• Hospital Geral – R$ 387 mil, para reformas, ampliações e adequações; 
 
• Prefeitura – R$ 28 mil em Dez/1998, para aquisição de um veículo para combate a 

dengue; 
 
• Prefeitura – R$ 8 mil em Dez/1998, para equipamentos na área rural, farmácia 

manipulação e saúde da mulher para a Unidade Básica de Saúde; 
 
• Prefeitura – R$ 20 mil em Set/2003, para aquisição de equipamentos. 

 
Programa Saúde da Família (custeio e investimentos): 
 

• Prefeitura – R$ 572 mil, repassados de 2000 a 2006. 
 
Entrega de Ambulância: 4 
 

• Prefeitura – 4 (entregues em 2000, 2002, 2003 e 2005). 
 
Entrega de veículo p/ transporte de pacientes: 1 
 

• Prefeitura – 1 (entregue em 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 



15 

• Foram entregues 15 viaturas: 9 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 360 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
Administração Superior de Transportes: 
 

• escavação subaquática em rocha no canal de navegação de Promissão nos km 48 e 49 
– Custo: R$ 1.394 mil. Obra concluída em 08/04/2005. 

 
DER: 
 

• obras e serviços de recuperação sobre ribeirão barra mansa da Pista Leste da SP-300 
– Custo: R$ 2.401 mil. Obra concluída em 12/10/2006; 

 
• serviços de conservação e rotina especial na SP-300 do km 466,96 ao 566,96, numa 

extensão de 100 km – Custo: R$ 909 mil. Obra concluída em 18/12/1997. 
 
 
 
 


