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REUNIÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS 

PENITENCIÁRIOS  

 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

 

05/05/2015 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Gostaria que tomassem os assentos. Esta é 

uma convocação, uma reunião para eleição do presidente e também do vice-presidente 

da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. 

Havendo o número regimental, declaro aberta a Reunião Especial de eleição de 

presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários para o 1º 

Biênio da 18ª Legislatura. Esta presidência indaga aos demais membros se há 

indicações de nome para o cargo de presidente desta Comissão.  

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Pela ordem, o nobre Deputado Cel. Telhada.  

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Eu queria indicar para presidente 

da Comissão o Deputado Olim do PP. 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – É regimental o pedido de V. Exa. Tem a 

indicação pelo Deputado Cel. Telhada a indicação do Delegado Olim para o cargo de 

presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários.  

Tem alguma outra indicação?  

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Pela ordem, o nobre Deputado Orlando 

Morando.  
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O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Nós teremos que proceder à 

votação nominal. Faz individual ao presidente, ou pode ser feito presidente e vice 

numa única chapa?  

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – É só o da presidência neste instante. Não é? 

Individual. Pode haver até a votação simbólica também.  

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Não. Então, requeira a votação 

nominal para o cargo de presidente da Comissão de Segurança Pública. 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – É regimental o pedido de V. Exa, nobre 

Deputado Orlando Morando e esta presidência coloca em votação o cargo de 

presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários com o nome 

para presidente do Deputado Delegado Olim.  

Iniciamos então. Como vota o nobre Deputado Cel. Telhada.  

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Sr. Presidente, seguindo o acordo 

de lideranças, eu voto no Delegado Olim para presidente da Comissão de Segurança 

Pública e Assuntos Penitenciários. 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Como vota o nobre Deputado Luiz Fernando 

Machado?  

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO – PSDB – Voto no Delegado Olim 

para presidência da Comissão.  

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Como vota o nobre Deputado Orlando 

Morando?  

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Voto no Delegado Olim para 

Comissão de Segurança Pública na sua presidência.  

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – São três votos favoráveis ao Deputado 
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Delegado Olim. Como vota o nobre Deputado Luiz Fernando?  

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO – PSDB – Voto no Deputado Olim.  

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – É o quarto voto ao nobre Deputado 

Delegado Olim. Como vota o nobre Deputado Gil Lancaster?  

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Voto, por orientação do partido e do 

Colégio de Líderes, Delegado Olim, meu nobre deputado. 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – É o quinto voto ao nobre Deputado 

Delegado Olim. Como vota o nobre Deputado Ed Thomas?  

 

O SR. – Não se encontra. 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Não está presente. Jooji Hato, na presidência 

da Sessão, posso votar? Então, eu vou votar. Seguindo o acordo de liderança e de 

partido, atendendo ao meu partido, voto no Deputado Delegado Olim desejando muita 

sorte. São quantos votos? Seis votos. 7º voto.  Deputado Cel. Camilo, como vota?  

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD – Também seguindo o acordo de 

lideranças e pela experiência do Delegado Olim, voto no nosso Deputado Olim para 

presidência.    

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – 7º voto ao nobre Deputado e Delegado Olim. 

Como vota o nobre Deputado Fernando Cury?   

 

O SR. FERNANDO CURY – PPS – Voto, conforme a nossa orientação do 

partido, do PPS, voto, o nobre colega Deputado Olim.  

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – 8º voto ao nobre Deputado e Delegado Olim, 

voto do Deputado Fernando Cury. Como vota o nobre Deputado Celso Nascimento?   

 

O SR. – Está no trânsito.  
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O SR. JOOJI HATO – PMDB – Como vota o nobre Deputado Delegado 

Olim? 

 

O SR. DELEGADO OLIM – PP – Voto em mim mesmo.  

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – O Deputado e Delegado Olim, com muito 

custo, vota nele mesmo. É o 9º voto. Está eleito o presidente da Comissão de 

Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, o Deputado e Delegado Olim. E neste 

instante, declaro eleito, então, e convido o nosso presidente eleito para assumir a 

presidência desta Comissão, por favor.   

 

O SR. DELEGADO OLIM – PP – Senhores Deputados, senhores aqui 

presentes, vamos dar prosseguimento aí.  Agradeço aos votos de todos, a esse apoio. 

Com certeza estaremos juntos nesta briga que é a segurança de São Paulo. Eu indago aí 

ao cargo de vice-presidente da Comissão.  

 

O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pois não. 

 

O SR. – Seguindo a orientação dos partidos e o acordo que foi feito, eu quero 

indicar para vice-presidência do partido o prezado, Deputado Cel. Camilo.   

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Ok. Cel. Camilo como 

vice.  Agora vamos pôr em votação.  

 

O SR.  – Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Coloco em votação, 

Senhores Deputados…Por gentileza. 

 

O SR.  – Requerer uma votação nominal. 
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O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Ok. Vamos começar o 

nome dele. Como vota o Cel. Telhada?  

 

O SR CORONEL TELHADA – PSDB – Sr. Presidente, seguindo a 

orientação dos partidos e o acordo que foi feito com todas as lideranças, nosso amigo, 

prezado Deputado Estadual Cel. Camilo.  

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD – Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Como vota o Deputado 

Luiz Fernando Machado? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO – PSDB – Com muita satisfação, 

Cel. Camilo, Sr. Presidente.   

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD – Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Como vota o 

excelentíssimo, Sr. Deputado Orlando Morando?  

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Cel. Camilo. 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD – Obrigado, Orlando. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Como vota o Gil 

Lancaster? Perdão, Luiz Fernando?  Já falou, não é?   

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO – PSDB – Cel. Camilo.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Ah, são dois. Como vota 

o Excelentíssimo Deputado Gil Lancaster?  

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Com muito prazer e com muita honra, o 

ex-Comandante Geral da PM, o Cel. Camilo. 
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O SR. CORONEL CAMILO - PSD – Muito obrigado, Gil. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Como vota o 

Excelentíssimo Deputado Jooji Hato?  

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Com alegria e esperança no Comandante e 

Deputado Cel. Camilo. 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD – Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Como vota o 

Excelentíssimo Sr.. Cel. Camilo?  

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD – Aceitando o desafio e agregando valor 

e já desejando sucesso a sua presidência, eu voto no próprio Cel. Camilo.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Como vota O SR. 

Fernando Cury?  

 

O SR. FERNANDO CURY – PPS – Cel. Camilo, Sr. Presidente.  

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD – Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP –  E o Delegado Olim 

também. Fico muita honra de tê-lo como vice e toda esta Comissão aqui. Pessoas que 

são ligadas à segurança que, com certeza, faremos um bom trabalho.  

 

O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP –   Pois não. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Eu gostaria de fazer uma breve 

saudação, considerando que nós temos a eleição de mais uma comissão. Começando 
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por V. Exa., Delegado Olim, a quem desejo sorte na condução desta presidência, e 

também ao Cel. Camilo. Este, eu conheço há mais tempo. Seguramente, esta é uma das 

comissões das mais importantes da Assembleia Legislativa. Considerando que todas as 

pesquisas de opinião que se faz, seja no Estado de São Paulo e em outros, São Paulo 

também, a segurança pública e a saúde é sempre um desafio. 

Fico muito feliz em ver a composição desta Comissão. Considero aqui um 

verdadeiro aprendiz do tema porque nós temos aqui um delegado de carreira 

experiente na presidência. O ex-Comandante Geral da PM a quem tive a oportunidade 

de conviver e avançar muito, especialmente na qualificação da PM do nosso Estado, o 

Cel. Camilo. Um grande companheiro do nosso partido, que é o Cel. Telhada, um 

policial que deu exemplo a São Paulo no período em que serviu a carreira militar e, 

hoje, deixou um grande exemplo, que é o filho que honra muito à farda e à PM do 

nosso Estado, oficial esse experimentado, testado, enfim, a sua trajetória o honrou 

como policial e hoje o honra como deputado estadual e vereador que foi na Cidade de 

São Paulo.  O Gil Lancaster que, também, um pouco mais prematuro, mas fez parte do 

quadro da Polícia Militar de São Paulo, na ROTA também.  

Para nós leigos, a polícia é sempre a mesma, e para o cidadão comum também. 

Então nós sabemos que é a força especial da PM de São Paulo, mas a sociedade vê 

sempre na PM de São Paulo o aparato no seu momento de desespero.  

Eu traduzo nessas minhas palavras a grande expectativa que terá desta 

Comissão de ser um palco promissor. Mas, mais do que isso, um palco que não será 

coadjuvante e será ator de trazer os grandes debates para colaborar e contribuir para a 

melhora da segurança de São Paulo.  

Então, fico feliz em poder votar em Vossas Excelências, um delegado e um  

comandante da PM. Mas mais do que isso: saber que a composição, sem nenhum 

demérito ao Jooji, que é um grande parlamentar, o Luiz Fernando Teixeira que 

também vem somar conosco, o Luiz Fernando Machado, o Cury que também chega à 

Assembleia Legislativa. Acho que aqui tem uma composição do misto do que é a 

sociedade. E, sem dúvida nenhuma, espero que possamos dar respostas à sociedade a 

este tema tão sensível que é a segurança pública.  

Então, quero cumprimentar a todos, em especial à V. Exa. Delegado Olim, e ao 

Cel. Camilo na condução desta Comissão. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Eu quero agradecer às 
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palavras carinhosas e amigas do deputado, e quero declarar aqui o Cel. Camilo como 

eleito como vice da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários.  

Quanto aqui ao horário, temos aqui, mas acho que nós devemos conversar 

posteriormente. Dizem que muitos aqui eu acho que têm outros horários de outras 

comissões. Então, já tem alguma sugestão, ou deixamos para mais próximo? 

 

O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pois não. 

 

O SR. – Colaborando pela vivência, muitos outros aqui farão parte de outras 

comissões. Então, considero que informalmente fora, depois de proceder todas as 

eleições, a gente busque o melhor tema, o melhor horário para definir porque está 

sujeito a gente definir nesse horário e amanhã ter uma imposição do mesmo horário, o 

que impossibilitaria a permanência do mesmo deputado nas comissões.  

Então, acho que, no meu entendimento, e peço a vênia de vocês, os demais 

colegas, vamos terminar o processo porque esta semana vai avançar muito na eleição 

dos presidentes e aí os próprios presidentes buscam o diálogo para a gente buscar o 

melhor horário das comissões.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Acho que todos 

concordam? 

 

O SR. – Eu acho que o melhor horário é os presidentes conversarem depois 

entre si porque senão nós vamos ter problemas.  

 

O SR.  – Pela ordem, Sr. Presidente. Eu quero também, aproveitando, assim 

como o fez o Deputado Orlando Morando, parabenizar V. Exa. pela eleição, pela 

escolha. Um acordo de líderes e foi eleito por unanimidade desta Comissão o senhor 

como presidente, o Deputado Camilo como vice-presidente. Quero saudar a todos os 

demais membros desta importante Comissão. E quero dizer para o senhor, presidente, 

que, ao mesmo tempo, que o elegemos de forma unânime, eu creio tenhamos passado 

as suas mãos um grande problema. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a segurança 

pública no nosso Estado é um dos grandes problemas que não vem sendo enfrentado a 
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contento. A violência crescendo, os profissionais da segurança pública, sejam eles 

policiais militares, policiais civis com seus salários e condições de vida aviltados, e 

acho que uma das grandes missões nossas, coronel, é que a gente possa lutar pelos 

profissionais da segurança pública.  

Eu acho que só através da valorização desses profissionais é que nós possamos 

de fato trabalhar melhor, especialmente a questão do curativo. Óbvio que a 

interferência nossa, a gente fica pasmo no momento em que o Governo do Estado corta 

três mil salas de aula e isso interfere na segurança pública de forma direta. 

Então, eu quero parabenizar todos os membros escolhidos pelos seus partidos. 

Parabenizar a nova Mesa, nosso vice-presidente e presidente e dizer que eu creio que 

vocês e eu juntamente com vocês possamos fazer o enfrentamento e dar uma resposta 

para o Estado de São Paulo que tanto tem sede de segurança pública. 

 

O SR.  – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem. Eu queria só 

deixar aqui, constar a presença do nobre Deputado Celso Nascimento.  

 

O SR.  – Sr. Presidente, Delegado Olim e também o Cel. Camilo, em nome do 

meu Partido PMDB, desejo muita sorte, muita felicidade nesta Comissão, que eu 

acredito é uma das comissões mais importantes desta Casa, no momento em que 

vivenciamos um momento de angustia, de preocupação, de um grau de violência sem 

precedente na história. Eu vejo o corte de três mil salas pelo Governador, com 

dificuldades financeiras, agravado ainda mais. Mas se a segurança nossa e os 

problemas penitenciários forem resolvidos, certamente nós economizaremos muitos 

recursos. Nós não teríamos uma sobrecarga em cima de prontos-socorros e hospitais, 

internações, UTIS, caríssimos, nós não teríamos um gasto enorme com ferimento por 

arma de fogo, principalmente, por arma que estão aí nas mãos de marginais. Teríamos 

condições de melhorar as condições dos nossos adolescentes que estão indo para um 

caminho que não interessa através das drogas, que invadem as escolas, as 

universidades, as famílias, trazendo um pesadelo a todas as famílias brasileiras.  

Então, esta Comissão tem um papel fundamental, inclusive no resgate dos 

recursos que estão indo pelo ralo. Recursos esses que nós podemos economizar senão 

nós teremos de contratar mais juízes, mais delegados, mais policiais, construirmos 
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mais penitenciarias, construirmos coisas que nós podemos evitar. A Fundação Casa, 

por exemplo. E eu espero que esta Comissão aja, se comporte muito bem – e vai se 

comportar. Eu não participei na outra legislatura desta Comissão, mas eu quero me 

empenhar junto com o nosso presidente, Delegado Olim, o Deputado Cel. Camilo e 

outros membros aqui que prezam pela qualidade de vida.  

Muito obrigado.  

 

O SR.  – Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem. 

 

O SR.  – Só para encerrar. O tempo está exíguo. Eu queria parabenizar a todos, 

agradecer por estarmos juntos neste dia aqui. Como nós vamos trabalhar num assunto 

que é muito sério, um assunto que é muito constante, muito movimentado, eu queria 

que se apresentasse a assessoria aqui das comissões para a nossa assessoria saber 

também com quem tem que falar, haver uma troca de telefones e saber quem são os 

assessores, porque eu acho que não só eu, mas nós temos muitos deputado que é a 

primeira vez que estão aqui. Seria interessante sabermos quem a assessoria nossa.   

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Olha, aqui só tem o 

Eduardo, que está aqui, do Departamento de Comissões.  

 

A SRA. – Está todo mundo aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE ANTONIO OLIM – PP –Aqui todos.  

 

O SR.  – E vocês vão trabalhar todos na nossa Comissão?  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Todos vão trabalhar aqui 

quais os nomes de cada um?  

 

O SR.  – Vocês são específicos da Comissão de Segurança? 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Eles são de todas as 
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outras comissões, e ele é só da Segurança.  

 

O SR. 5 – Você vai ficar com a Segurança, o Eduardo?  

 

O SR. EDUARDO – É.  

 

O SR.  – Então, seria interessante que os nossos assessores que estão aqui já 

saberem quem é quem, depois trocarem telefones, porque eu acho muito importante 

esta comunicação prévia, de reuniões, pautas para serem discutidas, assuntos para 

serem levados. Eu acho que a gente – já está instaurada a Comissão – já podemos 

começar a trabalhar, é importante este contato dos nossos assessores.  

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Mas temos também a 

Letícia que é gestora. Quer dizer, vamos conhecer a todos. E… 

 

O SR.  – Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem. 

 

O SR.  – Bom, primeiro, eu agradeço a todos os nossos deputados aqui. Eu 

agradeço ao nosso presidente pela confiança depositada aí na minha pessoa como vice-

presidente. Deixar claro para todos aqui, nós, tanto eu como posso falar provavelmente 

em nome do nosso presidente, nós seremos um facilitador. Um facilitador aqui. Cada 

um de nós é facilitador dos demais deputados desta Casa dentro da Comissão de 

Segurança. A colaboração de todos é bem-vinda. A segurança pública é o sustentáculo 

para que as demais ações de governo funcionem.  

Então, faço uma proposta já a nossa comissão ao nosso presidente que nós 

tenhamos uma comissão extremamente propositiva. Que nós possamos agregar valor 

aos projetos do governo, que a maioria dos projetos que nós vamos discutir aqui eles 

vão ser de iniciativa do governo. Que nós possamos melhorar os projetos do governo, e 

o inverso é verdadeiro. Que nós possamos aproveitar a experiência do Delegado Olim, 

do Gil, do Telhada, a minha como Comandante Geral, a dos nossos deputados e fazer 

sugestões ao governo para que a gente valorize os nossos policiais. E aí fica um recado 
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as nossas polícias de São Paulo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica 

que aqui tem um grande fórum de discussão para trazer as questões, assuntos 

penitenciários também não é? E até agregando valor aonde possa isso entrar, as 

Guardas-Civis Metropolitanas ou as Guardas-Civis do Estado. 

E por fim, Sr. Presidente, gostaria de fazer um convite aqui a todos que estão 

acompanhando a Comissão. Na próxima sexta-feira dia 8, às 10 horas, todos estão 

convidados, a maioria, inclusive, faz parte da Frente Parlamentar de Segurança 

Pública, estamos fazendo aqui na Casa o lançamento da Frente de Segurança Pública 

da Assembleia Legislativa, que também tem a mesma finalidade, nós vamos trabalhar 

em conjunto com a Comissão de Segurança para que a gente leve mais segurança aí ao 

povo de São Paulo fazendo ideias, fazendo projetos e construindo leis que possam 

agregar valor à vida e melhorar essa qualidade de vida do cidadão. 

Muito obrigado, mais uma vez, pela confiança aos nossos deputados. Obrigado, 

Sr. Presidente, e uma boa gestão ao senhor e a todos nós. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Ok. Senhores Deputados, 

senhores presentes, temos um horário aqui corrido e já tem outra reunião. Eu gostaria, 

mais uma vez, de agradecer a todas as lideranças desta Comissão de Segurança que, 

com certeza, virá para trabalhar e para mostrar ao povo de São Paulo que nos colocou 

aqui com esta votação tão expressiva de todos ligados à segurança. Todos aqui ligados 

têm meio milhão de votos, sem contar os demais que fazem parte, quase um milhão de 

votos que estão aqui nesta sala.  

Então acho que nós temos que mostrar para a população que viemos para 

ajudar. Hoje, a insegurança é o que tem na rua, que é o que as pessoas sentem, que 

saem de casa e não sabem se voltam. Se os seus filhos saem, voltam sem o telefone, ou 

voltam sem vida. Acho que nós temos que ter a responsabilidade de cobrar, trabalhar. 

Estamos aqui, ninguém está a menos de 22 anos, 23, 25, 27 anos na polícia. Acho que 

podemos cobrar das pessoas que aí estão na segurança porque também entendemos de 

segurança. Estivemos lá no fundão da Zona Sul, da Zona Leste trabalhando. 

Conhecemos um batalhão da polícia, conhecemos uma companhia, conhecemos uma 

delegacia de polícia.  

Vir aqui e sentar quem nunca entrou numa delegacia, nunca puxou um plantão, 

não sabe o que é ser ou delegado, ou oficial da PM ou soldado da PM, que seja, na rua, 

combatendo o crime quando é chamado 190 e, chegando lá, às vezes, é uma simples 
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briga de mulher como pode chegar e ser recebido a tiros.  

Então, acho que esta Comissão, agradeço já de antemão a todos os Senhores 

Deputados que aqui compareceram que votaram em mim para presidente. Farei e 

trabalharei como sempre trabalhei na Polícia para honrar esta Comissão de Segurança 

e Assuntos Penitenciários.  

Senhores, podem ter certeza que aqui não tem presidente. Aqui todos somos da 

Comissão todos trabalharemos juntos e todos faremos o que para que São Paulo tenha 

mais paz, que São Paulo possa contar com mais segurança. E vamos cobrar para que 

todos, todos deem o valor neste voto que deram para nós, porque a população está 

acima da gente, a população nos colocou aqui.  

Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada esta reunião.  

 

*      *      * 

 

 


