RESOLUÇÃO CME Nº. 026, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.
Concede a Autorização para exercer as
funções

de

assessoramento

administrativo de cunho organizacional
das Escolas Municipais inseridas no
Sistema de Ensino de Antas – BA, e dá
outras providencias.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANTAS ESTADO DA BAHIA, no
uso das atribuições legais que lhe conferem: A Lei Orgânica do Município de Antas;
Lei de Sistema Municipal de Educação, Lei n. 541/2008, e as diretrizes oriundas da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN e;

CONSIDERANDO - o Parecer CME nº 002/2017, de 29/09/2017, e em concordância
com a solicitação expressa no Processo n. 013/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Autorização para atuar como Diretora Escolar em Ato Especial
para exercer as funções de Assessoramento Administrativo de cunho organizacional
das Escolas Municipais inseridas no Sistema de Educação de Antas-Bahia, para
atendimento a Educação Básica conforme discriminação;
a) Maria Lindivalda Ramiro Santana – EMEI Eraldo Tinoco

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação e publicação,
revogadas as disposições;

Cons.ª Rita de Cássia Alves Castro
Presidente do CME Antas
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RESOLUÇÃO CME Nº. 027, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.
Concede a Autorização para exercer as
funções

de

assessoramento

administrativo de cunho organizacional
das Escolas Municipais inseridas no
Sistema de Ensino de Antas – BA, e dá
outras providencias.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANTAS ESTADO DA BAHIA, no
uso das atribuições legais que lhe conferem: A Lei Orgânica do Município de Antas;
Lei de Sistema Municipal de Educação, Lei n. 541/2008, e as diretrizes oriundas da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN e;

CONSIDERANDO - o Parecer CME nº 002/2017, de 29/09/2017, e em concordância
com a solicitação expressa no Processo n. 010/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Autorização para atuar como Vice-Diretor Escolar em Ato
Especial para exercer as funções de Assessoramento Administrativo de cunho
organizacional das Escolas Municipais inseridas no Sistema de Educação de AntasBahia, para atendimento a Educação Básica conforme discriminação;
a) Maria Joseilda Souza Menezes – Colégio Municipal de Duas Serras

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação e publicação,
revogadas as disposições em contrário;
Cons.ª Rita de Cássia Alves Castro
Presidente do CME Antas

Av. Paulo Souto – Bairro Centro Antas - BA
CEP 48.420-000
E-mail: cme.antas@yahoo.com.br
www.antas.ba.gov.br

1

RESOLUÇÃO CME Nº 028/2018
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018
Credencia e renova a autorização de funcionamento do
Colégio Municipal de Duas Serras, no município de AntasBahia, e dá outras providências.

O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTAS, no uso das
prerrogativas que lhe confere a Lei n.º 589 de 25 de fevereiro de 2011 e;
CONSIDERANDO – a função precípua do Conselho Municipal de Educação em
zelar pelo cumprimento da legislação educacional;
CONSIDERANDO – a necessidade de preservar os interesses dos educandos, bem
como a sua segurança, integridade física, e seu direito a educação de qualidade, em
conformidade com os marcos normativos e parâmetros legais;
CONSIDERANDO – o conteúdo do Parecer da Comissão de Educação nº CME/CEB
009/2018, instruído pelo Processo nº 010/2018 CME/IE 2018.2 que deliberou sobre
o pedido de renovação de autorização para o funcionamento do Ensino
Fundamental anos finais e modalidade de Educação de Jovens e Adultos;
CONSIDERANDO – o disposto no despacho que homologou o Parecer CME/CEB nº
009/2018 deliberado na sessão plenária do dia 23/11/2018.
CONSIDERANDO – a necessidade administrativa e o interesse público;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o Ato de Credenciamento e Renovar a Autorização de
Funcionamento da Unidade de Ensino Colégio Municipal de Duas Serras;
Art. 2º - Convalidar os estudos com aproveitamento pelos alunos regularmente
matriculados na Unidade Escolar.
Parágrafo único - a Unidade de Ensino atenderá os alunos de Ensino Fundamental
anos finais, e modalidade da EJA, nos turnos: matutino e noturno;
Art. 3º - Determinar que a Unidade Escolar encaminhe à Secretaria da Educação até
dezembro de 2019, todos os documentos legais, assim como, os documentos
pedagógicos atualizados, conforme instrução procedimental que orienta a
composição do Processo.
Art. 4º - Determinar que a Secretaria Municipal da Educação acompanhe, oriente e
fiscalize, quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos por esta Resolução e
adote providências no âmbito de sua competência.

Art. 5º - Aprovar as matrizes curriculares apresentadas no processo de autorização;

Art. 6º - O presente de Ato de Renovação de Autorização tem validade de 04 anos, a
partir da publicação desta Resolução;
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação, publicação,
revogadas as disposições em contrarias.

Presidência do Conselho de Educação de Antas – BA, 20 de dezembro de 2018.

Rita de Cássia Alves Castro
Presidente do CME

Conselheiros:

RESOLUÇÃO CME Nº 029/2018
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018
Credencia e renova a autorização de funcionamento do Polo
Educacional III Sagrado Coração de Jesus, no município de
Antas- Bahia, e dá outras providências.

O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTAS, no uso das
prerrogativas que lhe confere a Lei n.º 589 de 25 de fevereiro de 2011 e;
CONSIDERANDO – a função precípua do Conselho Municipal de Educação em
zelar pelo cumprimento da legislação educacional;
CONSIDERANDO – a necessidade de preservar os interesses dos educandos, bem
como a sua segurança, integridade física, e seu direito a educação de qualidade, em
conformidade com os marcos normativos e parâmetros legais;
CONSIDERANDO – o conteúdo do Parecer da Comissão de Educação nº CME/CEB
016/2018, instruído pelo Processo nº 021/2018 CME/IE 2018.2 que deliberou sobre
o pedido de renovação de autorização para o funcionamento da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental anos iniciais;
CONSIDERANDO – o disposto no despacho que homologou o Parecer CME/CEB nº
016/2018 deliberado na sessão plenária do dia 23/11/2018.
CONSIDERANDO – a necessidade administrativa e o interesse público;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o Ato de Credenciamento e Renovar a Autorização de
Funcionamento da Unidade de Ensino Polo Educacional III Sagrado Coração de
Jesus;
Art. 2º - Convalidar os estudos com aproveitamento pelos alunos regularmente
matriculados na Unidade Escolar.
Parágrafo único - a Unidade de Ensino atenderá os alunos da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental anos iniciais no turno matutino;
Art. 3º - Determinar que a Unidade Escolar encaminhe à Secretaria da Educação até
dezembro de 2019, todos os documentos legais, assim como, os documentos
pedagógicos atualizados, conforme instrução procedimental que orienta a
composição do Processo.
Art. 4º - Determinar que a Secretaria Municipal da Educação acompanhe, oriente e
fiscalize, quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos por esta Resolução e
adote providências no âmbito de sua competência.

Art. 5º - Aprovar as matrizes curriculares apresentadas no processo de autorização;
Art. 6º - O presente de Ato de Renovação de Autorização tem validade de 04 anos, a
partir da publicação desta Resolução;
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação, publicação,
revogadas as disposições em contrarias.

Presidência do Conselho de Educação de Antas – BA, 20 de dezembro de 2018.

Rita de Cássia Alves Castro
Presidente do CME

Conselheiros:

RESOLUÇÃO CME Nº 030/2018
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018
Credencia e renova a autorização de funcionamento da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Jutahy Magalhães,
no município de Antas- Bahia, e dá outras providências.

O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTAS, no uso das
prerrogativas que lhe confere a Lei n.º 589 de 25 de fevereiro de 2011 e;
CONSIDERANDO – a função precípua do Conselho Municipal de Educação em
zelar pelo cumprimento da legislação educacional;
CONSIDERANDO – a necessidade de preservar os interesses dos educandos, bem
com a sua segurança, integridade física, e seu direito a educação de qualidade, em
conformidade com os marcos normativos e parâmetros legais;
CONSIDERANDO – o conteúdo do Parecer da Comissão de Educação nº CME/CEB
011/2018, instruído pelo Processo nº 005/2018 CME/IE 2018.2 que deliberou sobre
o pedido de renovação de autorização para o funcionamento do Ensino
Fundamental anos iniciais;
CONSIDERANDO – o disposto no despacho que homologou o Parecer CME/CEB nº
011/2018 deliberado na sessão plenária do dia 23/11/2018.
CONSIDERANDO – a necessidade administrativa e o interesse público;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o Ato de Credenciamento e Renovar a Autorização de
Funcionamento da Unidade de Ensino Escola Municipal de Ensino Fundamental
Jutahy Magalhães;
Art. 2º - Convalidar os estudos com aproveitamento pelos alunos regularmente
matriculados na Unidade Escolar.
Parágrafo único - a Unidade de Ensino atenderá os alunos do Ensino Fundamental
anos iniciais no turno matutino;
Art. 3º - Determinar que a Unidade Escolar encaminhe à Secretaria da Educação até
dezembro de 2019, todos os documentos legais, assim como, os documentos
pedagógicos atualizados, conforme instrução procedimental que orienta a
composição do Processo.
Art. 4º - Determinar que a Secretaria Municipal da Educação acompanhe, oriente e
fiscalize, quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos por esta Resolução e
adote providências no âmbito de sua competência.

Art. 5º - Aprovar as matrizes curriculares apresentadas no processo de autorização;
Art. 6º - O presente de Ato de Renovação de Autorização tem validade de 04 anos, a
partir da publicação desta Resolução;
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação, publicação,
revogadas as disposições em contrarias.

Presidência do Conselho de Educação de Antas – BA, 20 de dezembro de 2018.

Rita de Cássia Alves Castro
Presidente do CME

Conselheiros:

RESOLUÇÃO CME Nº 031/2018
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018
Credencia e renova a autorização de funcionamento da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Roberto Santos,
no município de Antas- Bahia, e dá outras providências.

O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTAS, no uso das
prerrogativas que lhe confere a Lei n.º 589 de 25 de fevereiro de 2011 e;
CONSIDERANDO – a função precípua do Conselho Municipal de Educação em
zelar pelo cumprimento da legislação educacional;
CONSIDERANDO – a necessidade de preservar os interesses dos educandos, bem
como a sua segurança, integridade física, e seu direito a educação de qualidade, em
conformidade com os marcos normativos e parâmetros legais;
CONSIDERANDO – o conteúdo do Parecer da Comissão de Educação nº CME/CEB
013/2018, instruído pelo Processo nº 011/2018 CME/IE 2018.2 que deliberou sobre
o pedido de renovação de autorização para o funcionamento do Ensino
Fundamental anos iniciais;
CONSIDERANDO – o disposto no despacho que homologou o Parecer CME/CEB nº
013/2018 deliberado na sessão plenária do dia 23/11/2018.
CONSIDERANDO – a necessidade administrativa e o interesse público;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o Ato de Credenciamento e Renovar a Autorização de
Funcionamento da Unidade de Ensino Escola Municipal de Ensino Fundamental
Roberto Santos;
Art. 2º - Convalidar os estudos com aproveitamento pelos alunos regularmente
matriculados na Unidade Escolar.
Parágrafo único - a Unidade de Ensino atenderá os alunos do Ensino Fundamental
anos iniciais nos turnos matutino e vespertino;
Art. 3º - Determinar que a Unidade Escolar encaminhe à Secretaria da Educação até
dezembro de 2019, todos os documentos legais, assim como, os documentos
pedagógicos atualizados, conforme instrução procedimental que orienta a
composição do Processo.
Art. 4º - Determinar que a Secretaria Municipal da Educação acompanhe, oriente e
fiscalize, quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos por esta Resolução e
adote providências no âmbito de sua competência.

Art. 5º - Aprovar as matrizes curriculares apresentadas no processo de autorização;
Art. 6º - O presente de Ato de Renovação de Autorização tem validade de 04 anos, a
partir da publicação desta Resolução;
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação, publicação,
revogadas as disposições em contrarias.

Presidência do Conselho de Educação de Antas – BA, 20 de dezembro de 2018.

Rita de Cássia Alves Castro
Presidente do CME

Conselheiros:

RESOLUÇÃO CME Nº 032/2018
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018
Credencia e renova a autorização de funcionamento da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Accioly Vieira, no
município de Antas- Bahia, e dá outras providências.

O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTAS, no uso das
prerrogativas que lhe confere a Lei n.º 589 de 25 de fevereiro de 2011 e;
CONSIDERANDO – a função precípua do Conselho Municipal de Educação em
zelar pelo cumprimento da legislação educacional;
CONSIDERANDO – a necessidade de preservar os interesses dos educandos, bem
com a sua segurança, integridade física, e seu direito a educação de qualidade, em
conformidade com os marcos normativos e parâmetros legais;
CONSIDERANDO – o conteúdo do Parecer da Comissão de Educação nº CME/CEB
012/2018, instruído pelo Processo nº 004/2018 CME/IE 2018.2 que deliberou sobre
o pedido de renovação de autorização para o funcionamento do Ensino
Fundamental anos iniciais;
CONSIDERANDO – o disposto no despacho que homologou o Parecer CME/CEB nº
012/2018 deliberado na sessão plenária do dia 23/11/2018.
CONSIDERANDO – a necessidade administrativa e o interesse público;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o Ato de Credenciamento e Renovar a Autorização de
Funcionamento da Unidade de Ensino Escola Municipal de Ensino Fundamental
Accioly Vieira;
Art. 2º - Convalidar os estudos com aproveitamento pelos alunos regularmente
matriculados na Unidade Escolar.
Parágrafo único - a Unidade de Ensino atenderá os alunos do Ensino Fundamental
anos iniciais nos turnos matutino e vespertino;
Art. 3º - Determinar que a Unidade Escolar encaminhe à Secretaria da Educação até
dezembro de 2019, todos os documentos legais, assim como, os documentos
pedagógicos atualizados, conforme instrução procedimental que orienta a
composição do Processo.
Art. 4º - Determinar que a Secretaria Municipal da Educação acompanhe, oriente e
fiscalize, quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos por esta Resolução e
adote providências no âmbito de sua competência.

Art. 5º - Aprovar as matrizes curriculares apresentadas no processo de autorização;
Art. 6º - O presente de Ato de Renovação de Autorização tem validade de 04 anos, a
partir da publicação desta Resolução;
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação, publicação,
revogadas as disposições em contrarias.

Presidência do Conselho de Educação de Antas – BA, 20 de dezembro de 2018.

Rita de Cássia Alves Castro
Presidente do CME

Conselheiros:

RESOLUÇÃO CME Nº 033/2018
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018
Credencia e renova a autorização de funcionamento do Polo
Educacional V Nossa Senhora do Rosário, no município de
Antas- Bahia, e dá outras providências.

O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTAS, no uso das
prerrogativas que lhe confere a Lei n.º 589 de 25 de fevereiro de 2011 e;
CONSIDERANDO – a função precípua do Conselho Municipal de Educação em
zelar pelo cumprimento da legislação educacional;
CONSIDERANDO – a necessidade de preservar os interesses dos educandos, bem
com a sua segurança, integridade física, e seu direito a educação de qualidade, em
conformidade com os marcos normativos e parâmetros legais;
CONSIDERANDO – o conteúdo do Parecer da Comissão de Educação nº CME/CEB
010/2018, instruído pelo Processo nº 006/2018 CME/IE 2018.2 que deliberou sobre
o pedido de renovação de autorização para o funcionamento da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental anos iniciais e Modalidade de Jovens Adultos - EJA;
CONSIDERANDO – o disposto no despacho que homologou o Parecer CME/CEB nº
010/2018 deliberado na sessão plenária do dia 23/11/2018.
CONSIDERANDO – a necessidade administrativa e o interesse público;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o Ato de Credenciamento e Renovar a Autorização de
Funcionamento da Unidade de Ensino Polo Educacional V Nossa Senhora do
Rosário;
Art. 2º - Convalidar os estudos com aproveitamento pelos alunos regularmente
matriculados na Unidade Escolar.
Parágrafo único - a Unidade de Ensino atenderá os alunos da Educação Infantil,
Ensino Fundamental anos iniciais e Educação de Jovens e Adultos - EJA nos turnos
matutino, vespertino e noturno;
Art. 3º - Determinar que a Unidade Escolar encaminhe à Secretaria da Educação até
dezembro de 2019, todos os documentos legais, assim como, os documentos
pedagógicos atualizados, conforme instrução procedimental que orienta a
composição do Processo.
Art. 4º - Determinar que a Secretaria Municipal da Educação acompanhe, oriente e
fiscalize, quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos por esta Resolução e
adote providências no âmbito de sua competência.

Art. 5º - Aprovar as matrizes curriculares apresentadas no processo de autorização;
Art. 6º - O presente de Ato de Renovação de Autorização tem validade de 04 anos, a
partir da publicação desta Resolução;
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação, publicação,
revogadas as disposições em contrarias.

Presidência do Conselho de Educação de Antas – BA, 20 de dezembro de 2018.

Rita de Cássia Alves Castro
Presidente do CME

Conselheiros:

RESOLUÇÃO CME Nº 034/2018
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018
Credencia e renova a autorização de funcionamento do Polo
Educacional II Santa Terezinha, no município de AntasBahia, e dá outras providências.

O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTAS, no uso das
prerrogativas que lhe confere a Lei n.º 589 de 25 de fevereiro de 2011 e;
CONSIDERANDO – a função precípua do Conselho Municipal de Educação em
zelar pelo cumprimento da legislação educacional;
CONSIDERANDO – a necessidade de preservar os interesses dos educandos, bem
com a sua segurança, integridade física, e seu direito a educação de qualidade, em
conformidade com os marcos normativos e parâmetros legais;
CONSIDERANDO – o conteúdo do Parecer da Comissão de Educação nº CME/CEB
015/2018, instruído pelo Processo nº 018/2018 CME/IE 2018.2 que deliberou sobre
o pedido de renovação de autorização para o funcionamento da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental anos iniciais e Modalidade de Jovens Adultos - EJA;
CONSIDERANDO – o disposto no despacho que homologou o Parecer CME/CEB nº
015/2018 deliberado na sessão plenária do dia 23/11/2018.
CONSIDERANDO – a necessidade administrativa e o interesse público;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o Ato de Credenciamento e Renovar a Autorização de
Funcionamento da Unidade de Ensino Polo Educacional II Santa Terezinha;
Art. 2º - Convalidar os estudos com aproveitamento pelos alunos regularmente
matriculados na Unidade Escolar.
Parágrafo único - a Unidade de Ensino atenderá os alunos da Educação Infantil,
Ensino Fundamental anos iniciais e Educação de Jovens e Adultos - EJA nos turnos
matutino, vespertino e noturno;
Art. 3º - Determinar que a Unidade Escolar encaminhe à Secretaria da Educação até
dezembro de 2019, todos os documentos legais, assim como, os documentos
pedagógicos atualizados, conforme instrução procedimental que orienta a
composição do Processo.
Art. 4º - Determinar que a Secretaria Municipal da Educação acompanhe, oriente e
fiscalize, quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos por esta Resolução e
adote providências no âmbito de sua competência.

Art. 5º - Aprovar as matrizes curriculares apresentadas no processo de autorização;
Art. 6º - O presente de Ato de Renovação de Autorização tem validade de 04 anos, a
partir da publicação desta Resolução;
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação, publicação,
revogadas as disposições em contrarias.

Presidência do Conselho de Educação de Antas – BA, 20 de dezembro de 2018.

Rita de Cássia Alves Castro
Presidente do CME

Conselheiros:

RESOLUÇÃO CME Nº 035/2018
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018
Credencia e renova a autorização de funcionamento do
Centro Municipal de Educação Infantil – Creche São Lucas,
no município de Antas- Bahia, e dá outras providências.

O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTAS, no uso das
prerrogativas que lhe confere a Lei n.º 589 de 25 de fevereiro de 2011 e;
CONSIDERANDO – a função precípua do Conselho Municipal de Educação em
zelar pelo cumprimento da legislação educacional;
CONSIDERANDO – a necessidade de preservar os interesses dos educandos, bem
como a sua segurança, integridade física, e seu direito a educação de qualidade, em
conformidade com os marcos normativos e parâmetros legais;
CONSIDERANDO – o conteúdo do Parecer da Comissão de Educação nº CME/CEB
014/2018, instruído pelo Processo nº 015/2018 CME/IE 2018.2 que deliberou sobre
o pedido de renovação de autorização para o funcionamento da Educação Infantil;
CONSIDERANDO – o disposto no despacho que homologou o Parecer CME/CEB nº
014/2018 deliberado na sessão plenária do dia 23/11/2018.
CONSIDERANDO – a necessidade administrativa e o interesse público;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o Ato de Credenciamento e Renovar a Autorização de
Funcionamento da Unidade de Ensino Centro Municipal de Educação Infantil –
Creche São Lucas;
Art. 2º - Convalidar os estudos com aproveitamento pelos alunos regularmente
matriculados na Unidade Escolar.
Parágrafo único - a Unidade de Ensino atenderá os alunos da Educação Infantil nos
turnos matutino e vespertino em regime Integral;
Art. 3º - Determinar que a Unidade Escolar encaminhe à Secretaria da Educação até
dezembro de 2019, todos os documentos legais, assim como, os documentos
pedagógicos atualizados, conforme instrução procedimental que orienta a
composição do Processo.
Art. 4º - Determinar que a Secretaria Municipal da Educação acompanhe, oriente e
fiscalize, quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos por esta Resolução e
adote providências no âmbito de sua competência.

Art. 5º - Aprovar as matrizes curriculares apresentadas no processo de autorização;

Art. 6º - O presente de Ato de Renovação de Autorização tem validade de 04 anos, a
partir da publicação desta Resolução;
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação, publicação,
revogadas as disposições em contrarias.

Presidência do Conselho de Educação de Antas – BA, 20 de dezembro de 2018.

Rita de Cássia Alves Castro
Presidente do CME

Conselheiros:

