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1. A reunião teve inicio às 09h30min com a fala do Presidente do Conselho
Secretário José Gama Neves, que mencionou a existência do Decreto n° 7.280 
de 31 de janeiro de 2020, onde o Prefeito instituiuo Programa de Parcerias 
Publico Privado e regulamentouo Conselho Gestor do - CGPPP, criado pela Lei 

Municipal n° 1.568, de 28 de dezembro de 2018, com as alterações 
introduzidas pela Lei n° 1.615, de 20 de dezembro de 2019, acrescentando 
ainda que foram designados para compor o Conselho os secretários presentes 

1- Secretário Municipal de Governo, como presidente 
I-Secretário Municipal da Fazenda como vice-presidente 
I-Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 
IV-Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e 
V- Procurador Geral do Municipio. 

Esclareceu ainda que se faziam presentes também a Coordenadora Geral de 
Parcerias Público Privado e Concessdes, bem como a servidora da SEGOV, 
que exercerá o cargo de Secretária Executiva, conforme previsto no 

regulamento 

Mencionou que para esta primeira reunião foram enviadosos oflcios apensando 
o Decreto e a Minuta do Regimento para que todos pudessem ter acesso 
previamente ao conteúdo a ser discutido durante a reunião. 
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De forma assertiva, comentou a exigència da necessidade da presença dos 
Secretários, tendo em vista a necessidade da tomada de decisöesnesta 
primeira reunião. 

Foi esclarecido na pessoa da Coordenadora Alana que o Decreto dispöe no 
seu Artigo 3° $29, de serem representados por seus respectivos adjuntos, na 
impossibilidade de comparecimento do membro titular,ou seja, quem substitui o 
Conselheiro é o Subsecretário. 

2. Dandocontinuidade, o presidente consultou o procurador se tinha tido acesso 

aos documentos enviados,inclusivee-mail da Caixa Econômica, cujo conteúdo 
ele estava disponibilizando para que todos pudessem conhecer e deliberar 
sobre o assunto. 

O Procurador Bruno afirmou ter conhecimento, ao tempo em que questionou 
sobre a análise do estudo de viabilidade econômica apresentado e quem 
estaria responsável pela análise, pontuando ter preocupação com a COSIP, em 
termos de suficiência para atingir os objetivos propostos na PPP de lluminação 
Pública. 

A Coordenadora esclareceu que o estudo de viabilidade econômica foi trazido 
pela Caixa, inclusive os outros produtos que compõemo projeto como um todo, 
e que estão sendo objeto de estudo por todo Grupo Técnico, cuja análise
encontra-se em andamento e que ainda não foi objeto de parecer para envio àà 
Caixa. Comentou que o estudo de viabilidadeapresentado é suficiente. 

Replicando o Procurador, comentou que a visão deste projeto tem um viés de 
duplicidade no sentido que eles são parceiros, porém terceiros, e faz-se 
necessário apresentar parecer técnico de análise contendo todos os elementos 
que não estão sendo suficientes e esclarecedores, para que se possa ter 
segurança na tratativa das informações fornecidas. A quest�o de PPP's tem 
sido muito delicada a despeito de dificuldades em diversos municipios que 
estão construindo este processo, apesar do conhecimento de experi�ências que 
têm, vêm sendo apontadas como positivas. Insisto em ter conhecimento da 
análise interna proferida na prefeitura quanto à viabilidade econômica, e 
gostaria de ter acesso ao parecer técnico com relação ao produto apresentado 
por eles. 

ostaria de dar prosseguimento 3. A Coordenadora indagou ao Presidente se 
falandosobre o regimento interno, pauta da reunião, ou se responderia o 

questionamento proferido pelo Procurador. 

o Secretário de Fazenda se manifestou pontuado a condiçao de celeridade 

que a Caixa vem colocando. 
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O Secretário de Desenvolvimento Econômico questionou se o regimento 
interno jà havia sido aprovado e foi replicado pela Coordenadora que a 
aprovação ocorreria na reunião em curso. 

A Coordenadora iniciou sua fala citandoa existência de uma lei de PPP de 
2010 que foi editada em 2018, sendo que a mesma não revogou a lei anterior e 
precisava ser revogada expressamente. Proferiu-se uma alteração nesta lei 
agora em 2019;alteramos alguns dispositivos, revogamos a lei anterior e 
acrescentamos outros dispositivos. Regimentamos esta útima lei que foi 
publicada agora no final de 2018 e instituimos o Programa de PPP's, 
regulamentado o Conselho Gestor através desse decreto que foi publicado em 
31/01/2020. Neste sentido citou os membros gestores e explicitou sobre osdois 
tipos de reuniðes: de caráter ordinário e de caráter extraordinário. Temos 
também reuniðes que não são só deliberativas, ou seja, são reuniðes que 
necessitam da presença do Conselho Gestor juntamente como corpo técnico.
Em caso do Conselheiro não poder comparecer, eventualmente, pode ser 
substituido pelo subsecretário ou um membro técnico da sua secretaria quando 
o assunto for de ordem técnica. Conforme mencionado pelo Presidente, o 
Conselho Gestor é composto por pessoas da estrita confiança do Prefeito, na 
medida em que cabe a deliberação de projetos que são importantes, projetosa 
longo prazo, não só esta PPPde luminação Pública, que esta sendo tratada 
agora, mas todas as PPP's e concessões. 

Aproveitando este momento, façamos um parêntese afim da necessidade de 
comunicarmos a todos os Orgãos da Administração Direta e Indireta da 
existência deste Conselho Gestor, para que todos os projetos que estejam 
sendo pensados 
apresentados a este Conselho, a saber:transporte coletivo, aldeia hippie, 
qualquer tipo de projeto que possa vir a ser uma PPP, uma concessão, 
obrigatoriamente, tem que ter o crivo deste Conselho. Enfatizamos esse 
procedimento tendo em vista que o mesmoé responsável por deliberarsobre 
todos os projetos contemplados nestas tipologias. A Secretaria fim tem um 
papel importante porque é quem detém o conhecimento do propósito, mas 
quem decide pelo governo é o Conselho Ge 

nas secretarias Ou na administração indireta sejam 

stor. 

O Secretário de Desenvolvimento Urbano mencionou que no caso de projetos 
que estão vinculados a programas de financiamento näo se torna necessário a 
anuência do Conselho. 

A Coordenadora argumentou que só no caso de PPP's e Concessões. No caso 
de uma Secretaria cogitar um determinado projeto e não saber como 
implementar,cabe à Coordenação de PPP's estudar 
viabilidade, porém a decisão fica sempre a cargo do Conselho Gestor. Tem 
que atentar para esse aspecto, pois os projetos não podem ser disponibilizados 
sem anuência deste Conselho. 

a possibilidade e 

Seguindo, a pauta é para dar conhecimentodo Decreto, da função e atribuições 
definidas de todos os Conselheiros que estäo aqui e aptovar p regimento 
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interno que dispõe sobre as atividades do Conselho Gestor e das atividades 

administrativas. O Presidente já havia orientado pela indicação da servidora 

Rosângela Bahia para exercer o cargo de Secretária Executiva. 

O Presidente esclareceu que o Prefeito havia designado como Coordenadora 

Geral a servidora AlanaGonzalez Tinoco e em sequência a servidora 

Rosángela Bahia como Secretária Executiva, conforme previsto no Decreto. 

A Coordenadora descreveu sumariamente que a Secretária Executiva faz o 

assessoramento ao Conselho Gestor e diretamente ao Presidente nos 

trabalhos. Enecessária, neste momento, a leitura do regimento para imediata 

aprovação. Posterior à aprovação aqui nesta sessão, será elaboradauma 

resolução que será publicada em Diário Oficial do Município, com a aprovação 

do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público Privado. 

O Presidente questionou se todos haviam lido a minuta, tendo em vista O 

encaminhamento dos documentos anteriormente à reuniã0. 

A Coordenadora arguiu se existia alguma dúvida, principalmente com relação 

às competências. 

O Secretário de Desenvolvimento Urbano solicitou fazer uma observação 
quanto ao titulo 6, artigo 13°, S7 "maioria absoluta do quórum presente". 

Indagou se era isso mesmo,de no minimo 2/3 para votação. 

O Presidente posicionou que a decisão é por maioria absoluta e o quorum é de 

2/3. Delibera com a maioria absoluta dos presentes. 

O Presidente assumiu a palavra e questionou ao Procurador se havia 

terminado. 

O Procurador ensejou que gostaria de fazer uma observação quanto ao $3° do 

artigo 13, do título 6°, do regimento proposto.Expressou que não deveria limitar 
a convocação extraordinária num prazo de 5 dias, tendo em vista se tratar de 

um procedimento interno e para não gerar vicio, caso fosse necessário decidir 

algo com urgência. 

A Coordenadora esclareceuque já constava no decreto artigo 6°, $2°. Trata-se 
da convocação de Secretários que geralmente tem algo a deliberar e solicitam 

um prazo minimo de convocação, tendo em vista a necessidade de acesso 

prévio documentos pertinentes. 

O Presidente argumentou que talvezpudesse estudare alterar o decreto, uma 

vez que este prazo de 5 dias úteis poderia ser um engessamentoem função da 

demanda de alguma urgéncia que poderia vir a surgir. 

A Coordenadora colocou que pela prática,nada é emergencial, pois se trata de \ 

projetos muito extensos, complexos, sofisticados geralmente os 
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Conselheirosdesejam conhecer a matéria; quando é extraordinária determina- 

se 5 dias úteis para a leitura,objetivando criar um embasamento.e depois a 
ordinária determina 10 dias úteis. As matérias decisórias de projetos de PPP 

iniciam-se com a definição do poder executivo de querer ou não aquele projeto 
e se está contemplado no plano de governo do municipio. Caso positivo, se faz 

a convocação do Conselho Gestor para avaliar a possibilidade de 

implementaçãodo mesmo, posteriormente se estuda as formas, os meiosde se 

obter os estudos técnicos, que sãoobrigatórios. Todos os aspectos devem ser 

analisados. 

O Secretario de Desenvolvimento Urbano se manifestou colocando que é um 

tipo de regimento padrão. 

O Presidente solicitou que fosse observado o artigo6° $3° do Decreto, onde,"as 
reuniões extraordinárias tratarão exclusivamente dos assuntos concernentes à 

convocação salvo nos casos de urgências". Segundo a coordenadora, a 

urgência é o assunto, não o prazo 

Acrescentou o Presidente: Tendo em vista que o Conselho tratará de 

resoluções, renovações, revisões, e, posteriormente, terá que acompanhar 
toda a execução do processo, pode ocorrera ida para o leilãoe seja contratado 

pelo municipio um determinado grupo para executar, e repentinamenteocorre 
um blackout; eu näo teria 5 dias para convocar? 

A coordenadora enfatizou que nessas situações de blackout,no Contrato de 
PPP de lluminação Pública, tudo que ocorre, qualquer evento durante a 

execução, tem-se o papelde um terceiro nessa relação, que éo Verificador 

Independente. Então todos os procedimentos têm prazos a serem seguidos. 
Em nenhum momento, na execução,será exigido o caráter de emergência ou 

de urgência para deliberar sobre qualquer assunto pertinente ao referido

contrato. Tudo será apurado pelo Verificador Independente por relatórios 

trimestrais, apresentado ao Conselho e com prévio conhecimento; e se tiver 

algo a ser deliberado, como prorrogação ou uma rescisão contratual, é 

configurada com prazo antecipado. Então não existe,certamente, caráter de 

urgência. 

O Secretario de Desenvolvimento Econômicose manifestou no sentido de 

colocar em práticao que está estabelecido, e se houver alguma situação em 

que seja identificada a necessidade de menor tempo para convocação, faz-se a 

alteração. Questionou se seria produzida uma Ata com posterior assinatura de 
todos os Conselheiros. Confirmado pela Coordenadora, acrescentando a 

elaboração de uma resolução que será publicada em Diário do Municipiocom a 

aprovação do Regimento do Conselho Gestor. 

Segundo o Procurador, se ocorrer alguma necessidade procede-se a alteração 

do decreto. 
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Manifestação Unânime de todos os presentes quanto à aprovação do 

Regimento. "Regimento Aprovado". 

4. O Secretario de Desenvolvimento Econômicoindagou o que é que vem 
chegando para o municipio, ainda que superficialmente, dentro desta pauta de 

PPP's. para que possamos tomar conhecimento e até disponibilizarmos a 

informaçãopara a população. 

A Coordenadora esclareceu que atualmente já se tem 7 meses estudando a 
PPP de lluminação Pública para Camaçari. A lei de PPP traz a obrigação de 

que qualquer contrato de PPP tenha previamente um estudo de viabilidade 
técnica econômica e jurídica do projeto. Com base neste estudo técnico de 

viabilidade, a gestão decidiu participar para obter o projeto, através de umn 

programaque é o Fundo de Estruturação de Projetos, gerido pela Caixa 
Econômica e operado pelo Governo Federal vinculado ao Ministério de 

Desenvolvimento Regional. Houve aderência a este programa e a Caixa vem 
ao longo desses 7 meses estruturando a PPP de lluminação Pública do 
municipio de Camaçari. Esse programa existe e possui 2 bancos parceiros do 
Governo Federal: o BNDES e a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Esses dois 

bancos, pelo programa, tem a liberalidade de que, caso não possuam no corpo 

técnico profissionais especificos para estruturar os projetos, podem se valer de 
contratações de consultores externos. Eles procedem à contratação, no nosso 
caso a CAlXA ECONÓMICA, que fez uma seleção de consultorias juridicas e 

técnicas. Camaçari é um dos 7 municipios de um único bloco para estruturar
iluminação pública. Os escritórios são:na área técnica a Accenture e na parte 
juridica a Madronna, com um diferencial que entra a parceria do Banco 
Mundial. O IFC é quem coordena e é um braço financeiro do Banco Mundial, 
atuando junto a CAIXA neste programa.Este contemplaCamaçari, Belém. Feira 
de Santana, Aracaju, dentre outros municipios. Temos também uma MIP, que 
não foi apresentada antes porque não se tinha instalado o Conselho, e 
posteriormente será apresentada. Questionado se é objeto de discussão pelo 
municipio, afirmou que sim e que neste momento teremos que oficiar a questão 
da concessão do transporte coletivo, que esta sendo estruturada e trabalhada 
pela STT. Já existe contrato de elaboração desses estudos, mas torna-se 
necessário que seja apresentado a este Conselho. A modelagem que for 
trazida pela STT, ou qualquer outra Secretaria que esteja estudando PPP ou 
Concessão, tem que passar pela aprovação. Quem aprova os estudos e 
encaminha a licitação é o Conselho Gestor. Também foi recebida uma proposta 
para residuos sóidos, que é uma MIP,com uma proposta de estudo de 
viabilidade, além da questão da SINART, que é uma concessão. 

OSecretario de Desenvolvimento Econômico sinalizou que éimportante 
mostrarmos que estamos integrados e que temos conhecimento. 

Segundo o Presidente, a titulo de atualização, a SINART propôs uma 
renovação,vez que a concessão vence no dia 22 e nós colocamosque anterior 
a renovação é necessário que ocorram as reformas e adequações necassárias 
e apresentadas em parecer técnico, para posterior ato de renovaçãa.Segundo 
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proposta dos mesmos, eles demandam uma renovação da concessão por mais 

20 anos para que eles procedam à reforma. Temos também a questão do 

débito junto a SEFAZ que, conforme estudo realizado, basicamente o que eles 

devem é o que se torna necessário em termos de investimento para executar 

as reformas. Foi sinalizadapor eles a evasão de receita devido a instalação de 

pontos interestaduais fora da rodoviária. 

O Secretario de Desenvolvimento Econômico pontuou o crescimento do 

municipio e que na verdade aquele equipamento não deveria mais abrigar a 

rodoviária. Deve ser retirada do Centro, e inclusive discutir com o prefeito para 

que no plano de governo de 2021utilizeo espaço como entreposto, e transfira a 

mesma para área próxima ao CEPED. Existe terreno que, em parceria com o 

governo do estado,poderá ceder para tal fim. 

O Secretario de Desenvolvimento Urbano questionou se todos os projetos 

mencionados possuem estudos técnicos pela CAIXA. 

A Coordenadora respondeu que não,pois são objetos de concessão, mas 

necessariamente precisam passar pelo Conselho. Quanto a MIP de resíduos 

sólidos será encaminhado a todos os Conselheiros posteriormente para 

conhecimento e avaliação. Está a nívelde intenção apenas; ainda não existem 

estudos. 

Continuando, em relação aos questionamentos do Procurador Bruno, a 

Coordenadora informou que todos os estudos da PPP de iluminação pública já 

foram recebidos, incluindo toda a modelagem técnica juríidica e financeira, e o 

estudo traz como positiva a viabilidade da PPP de lluminação Pública de 

Camaçari, então, em relação a caber dentro da COSIP,trata-se de um estudo 

que foi apresentado e est sendo validado pelo grupo técnico, que foi criado 

tendo minha pessoa como Coordenadora. Interrompendo, o procurador 

manifestou que nem a procuradora Carol, membro do grupo, nem ele têm 

condições de analisar a parte técnica de iluminação publica para efeito de 

aprovação. 

A Coordenadora continuou expondo que nesses estudos técnicos,a viabilidade 

do estudo técnico financeiro quando é apresentado a município ou a um 

Estado, através de um programa como FEP ou de uma estruturação do 

BNDES, já é assertivo porque não apresentam caso não haja a viabilidade de 

se realizar a PPP. Quando não é viável, o município faz um procedimento de 

manifestação de interesse que disponibiliza para o mercado o desejo de uma 

PPP de lluminação Pública e o mercado traz diversas propostas. O municipio 

pode, internamente,analisar tecnicamente as propostas ou pode se valer de 

uma consultoria externa para analisar se há aquela viabilidade. Então quandoé 

estruturado pelo FEP, através do BNDES ou CAIXA ECONÓMICA, não entram 

se não for viável. Tanto assim que antes inclusive do município ser convocado, 

eles já haviam feito o diagnóstico e verificado se seria possivel dentro do 
municipio de Camaçari a PPP de lluminação Pública. Com relação a encaixar 
ou não dentro da COSIP, pode haver a necessidade de um aporte público, 
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pode precisar de um reajuste da COSIP, mas antecipadamente, eles 
demonstram e informam, como ocorreu em outros municipios que náo coube, 

que não houve como fazer e necessitou aumentar a taxa; trata-se de uma 

decisão da gestão em aumentar, como ocorreu em Belém. Mas quando um 

estudo desse é apresentado, a viabilidade de se executar a PPP é assertiva, 

não é contestável neste sentido. O que é possivelde se contesta, como já está 

Ocorrendo: contrato, edital - diversos elementos, exemplificando através de um 

ponto contratação do Verificador Independente que é discordância dentro das 

discussões que vêm sendo realizadas pelo grupo técnico. 

Independente é uma empresa, independente da relação do poder concedente 

Com o concessionário, que tem um papel de fiscalizar o cumprimento da 

prestação do serviço por parte da concessionária e também por parte do poder 

concedente. Ela apura o indice de desempenho da concessionáriae, caso a 

mesma não esteja desempenhado e performandobem, a mesmapode deduzir o 

valor da contra prestação informando diretamente para a conta vinculada; é 

uma questäo de modelagem que esta em discussão. A CAIXAcolocou que o 

Verificador Independente seria contratado pela concessionária, o que foi 

discordado totalmente, porém existem gestões que preferem que o Verificador 

Independente seja contratado pela concessionária, onde se identificam prós e 

contras. Seria favorável quantoa celeridade de contratação, porém quem paga, 

independente de ser a concessionária ou o poder concedente, é o municipio 

porque o valor sai da receita advinda da COSIP e não da concessionária. 

O Verificador 

A Coordenadora retomou a palavra colocando que toda a parte técnica está 

sendo minuciosamente analisada, discutida e constantemente avaliada junto ao 

grupotécnico da Caixa Econômica, como por exemplo,a questão dos riscos; um 

dos riscosmencionados é com relação a greve dos funcionários do poder 

concedente, que eventualmente pode ser administrada pelo município. Outro 
risco colocado foi com relação a greve dos funcionários da empresa 
distribuidora, conteúdo tacitamente contestado, apesar da assessoria juridica 

ter argumentado, porém sem convencimentoao grupo técnico.Informou também 

que para consulta pública será refinado alguns pontos, absorvendo algumas 

questões, para que o projeto esteja o mais coeso possível. 

A Coordenadora ressaltou que o Contrato define a execução através de 4 

etapas, com um período de análise de 15 dias por etapa. Ocorre que a CAIXA 

entregou em um único bloco todas as etapas em 17 de janeiro de 2019. Fica 
externada a preocupação que no contrato está previsto um valor de R$ 
3.307.000,00, onde já foram pagos R$ 307.000,00 a titulo de contra partida. 
Caso o município não aprove o projeto ou não deliberee não haja uma 

fundamentação pertinente no sentido de não seguir o cronograma proposto 

pela CAIXA, será necessário efetuar o ressarcimento dos estudos. Deve haver 
um certo cuidado pois essa é uma obrigação contratualnaquilo que já nos foi 

entregue, apesar das falhas e correções necessárias. Ressalte-se que eles 

entregaram todos os estudos, ouseja,senãoformosutilizar, teremosque pagar 
R$ 3.000.000,00 à CAIXA ECONÓMICA. 
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O Procurador se manifestou informando da necessidade de se elaborar um 
oficio à CAIXA de imediato apontando todos os elementos inapropriados e 

equivocos a serem corrigidos, estabelecendo prazo para retorno. 

A Coordenadora informou que já estáem elaboração, porém a parte técnica 
ainda não foi concluídae posteriormente seria emitido um parecer, apesar de ja 

haver ocorrido reunião na semana passada junto à CAIXA e assessoria. Foram 

Sinalizados erros e observações que eles ficaram de retornar com asdevidas 

correções e/ou alterações atéo dia 11/02. A questão de tempo existe. Tempo 

de discussão interna conforme estabelecido no contrato. 

O Presidente mencionou que o documento encaminhado demonstra que o 

objetivo final é o leilão, porém no cronograma apresentado é necessário 

encaixar prazos que não são da CAIXA e sim internos da gestão municipal. 

Prazos de análise, de deliberação do Conselho Gestor, prazo de Comissão de 

Licitaçãoe prazo de Câmara de Vereadores. 

Alertado pela Coordenadora que a Consulta Pública podeser disponibilizada 

depois que o Conselho aprovar o projeto,se inicializa todo o processo e a fase 

interna pode ser tocada concomitantemente. 

Questionado pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, quantas consultas 

públicas seriam, foi respondido que seriam apenas 30 dias;publica-se o Edital e 

a absorver sugestões, recebem-se Os as o Contrato, passa-se

questionamentos e deliberam-seos retornos; 

Segundo o Presidente eles est�o buscando a publicação do Edital no dia 05 de 

abril. 

Reafirmou a Coordenadora que o municipio detém prazo de análise, porém 

precisa decidir, pois ainda persiste a questão de ressarcimento. Pela minha 

interpretação de Contrato temos 3 meses 

Coordenadora. 

para análise, afirmou a 

Manifesta o Presidente que o contrato será cumprido e levadopara a viabilidade 

do estudo que foi realizado. 

A Coordenadora afirmou que eles mantiveram os loteamentos e deixaram para 
caso ocora algum problema durante a execução seja objeto de ajuste. 

Tecnicamente a Coordenadora afirmou que a PPP de luminação Pública é 
viável e realmente vai revolucionar a cidade, modernizar todo o parque de 
iluminação com utilização de tecnologia led não é só modernização, mas 
também a questão de operacionalização por uma empresa que tem a 
capacidade de gerir durante 14 anos este processo; falando em números, ela é 
muito mais vantajosa para a administração do que a contratação pela lei n° 
8.666/93, e já foi apresentado e validado pelo Eng. Elias, que considerou o 
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valor do nosso contrato hoje e a projeção dele se fosse 14 anos, sem incluir a 

modernização total do parque. 

O Presidente colocou que neste aspecto ficou equilibrado, apenas saímos da 

linha de licitar, medir e pagar para a linha de cobrar. 

A Coordenadora replicou dizendo que não teria sido contemplado todo o objeto 

da PPP nos R$ 50.000.000,00 finais. Existe uma diferença de serviços.O Value 

for Money que eles trouxeramfoi para o objeto da contratação atual. 

O Presidente agradeceu a todos pela presença e participação dandopor

concluído os trabalhos. 

Nada mais havendoa tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por 

mim, Rosângela Figueiredo Bahia, secretária, pelo presidente do Conselho, 

pelos demais membros efetivos e pela Coordenadora de Parcerias Público 

Privadas - CGPPP. 

A 


