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Conselho Municipal de Saúde 

Ata elaborada conforme gravação da Reunião Extraordinária do Conselho 1 

Municipal de Saúde de Araruama, realizadas ás 09h00 min do dia 21 de 2 

janeiro de 2020, na sala do Conselho Municipal de Saúde, para delibera-3 

rem sobre: 1 – Verificação de presença e existência de “quórum” qualifi-4 

cado para a instalação do colegiado pleno; 2– ORDEM DO DIA: 2.1 – Re-5 

gimento interno e parecer da PAS  2020. Ao Vigésimo   Primeiro  o dia do 6 

mês de janeiro de 2020, às 09:00 min, na sala do Conselho Municipal  de 7 

Saúde  foi dado início a Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Araru-8 

ama, sendo abertos os trabalhos pelo Presidente  Sr. Lucia Bedendo Viana  9 

iniciou a sessão com a chamada dos presentes, cumprindo assim o item 1 – 10 

Verificação de presença e existência de “quórum” qualificado para a ins-11 

talação do colegiado pleno, obtendo um total de (09) membros Titulares e 12 

(05) Suplente, totalizando em (14),  Presenças Titulares:,Juarez Rodrigues da 13 

Silva, Fábio Sant´Anna, Elizabete Aparecida de Oliveira, Fabrício Teixeira Escu-14 

dine, Iracema de Souza Von Uslar,Silvio Ribeiro Franklin Martins,,Leonardo 15 

Pereira de Oliveira, Lucia Bedendo Vianna; Presenças Suplentes: Adriana 16 

Moutinho de Amorim, Mary  Lane Madureira; , Paulo Mauricio Mazzei , Már-17 

cia Brandão Wili da Silva Fanelli, Francisco de Paula da Rocha, Armando Jose  18 

da Rocha Macedo;  Dando início a seção, reunião extraordinária foi convoca-19 

va para dois assuntos; regimento interno e parecer da PAS  2020, início a  20 

reunião extraordinária , a presidente, Lucia  iniciou-se a pauta com esclareci-21 

mentos  que esteve presente  na  reunião da comissão executiva  e, por deci-22 

são resolveram  dividir  à  pauta, justificando  com os seus devidos  esclare-23 

cimentos sobre os dois assuntos a serem colocados em plenária. O Regimen-24 

to Interno, que tem muito detalhes para ser discutido pelo Conselho Munici-25 

pal de Saúde e, a avaliação do PAS 2020(Programação Anual de Saúde 26 

2020), por não ficar muita extensa a reunião e logo em seguida, dando a 27 

sequência com a iniciação da   sessão plenária e, informando á todos presen-28 

tes, que foram informados a respeito do parecer do plano e, que foi feita 29 

uma   apreciação pelos   conselheiros para das suas devidas análises. E, cita-30 

se que foi avaliada também, pela Comissão de Finanças com a conclusão, ou 31 
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seja, que venha ser acrescentada, alguma observação em relação alguns itens 32 

e, frisando a Presidente para ser finalizado e dar um feedback pelo conselhei-33 

ro Juarez, sobre o assunto para melhor entendimento. Que a hora é agora 34 

para ser finalizado e dar continuidade na execução para que a própria Secre-35 

taria, efetue os seus andamentos dos   trabalhos para que sejam finalizados 36 

e, depois serem reavaliados pelo Conselho e, a Presidente Lucia, esclarece 37 

sobre, como se foi lido e entendido o assunto em relação ao Plano Anual de 38 

Saúde (PAS 2020). Com a palavra o conselheiro: Sr. Sílvio Martins, represen-39 

tante da Loja Maçônica Jamil Kauus, meu voto em absonância, eu não a-40 

provo isso. Em quanto eu não ver a LOA e, de acordo com a Lei 813 de 41 

25/11/1994, é onde a gente tem que ver a Peça Orçamentaria da Secretaria 42 

de Saúde, porquê em primeiro lugar, tem de ser aprovada pelo Conselho de 43 

Saúde e, como foi empregado os seus recursos. A LOA, enquanto ela não 44 

passar pelo conselho, este é procedimento correto e, não tem   o jeitinho 45 

que a gente pode fazer; a plenária é ela soberana.  E o Plano, primeiro tem 46 

de ser aprovada pela Comissão de Finanças e nem é pelo presidente. Eu, li o 47 

relatório todo e, ele e está muito bem construído e, foi muito bem feito. A 48 

Mary,  informa  bastante, mas é  uma posição minha e  individual; com a 49 

palavra a conselheira :    Adriana Montinho, segue  com a orientação e es-50 

clarecimentos  e de acordo  o   meu posicionamento e,  como eu  faço  par-51 

te da comissão de finanças  e, fazendo parte  ela explica   sobre  a demons-52 

tração do funcionamento   da proposta  e da  estrutura  da Programação 53 

Anual de Saúde, dentro  da  Plataforma  do Sistema ( Digisus), e no relató-54 

rio  (Sargsus) e, orientou  que o sistema  antigo  não atendia mais as  novas  55 

regras das legislação do Ministério da Saúde, para o  novo sistema   para 56 

unificar o encadeamento  dos documentos para compor  as  diretrizes orça-57 

mentárias . Para que ela fosse constituída a Programação Anual de Saúde até 58 

dia 30/03/2021, e deve ser apresenta para o conselho, a “Programação Anual 59 

de Saúde de 2021”. As Leis das Diretrizes Orçamentárias, ela deve ser   cons-60 

truída e paramentada entre o mês de maio e junho e encadeada pela Câmara 61 

Municipal e, após este período no mês de setembro é encaminhada a LOA 62 
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para que seja aprovada no final do ano. Então, nós vamos discutindo a (PAS 63 

/2020) que deveria ser entregue até o mês de março. Antes de LDO e LOAS 64 

ou   seja, antes da Leis das Diretrizes Orçamentárias (LDO), e Lei Orçamen-65 

taria Anual (LOAS). Se   pegar a estrutura da Programação Anual de Saúde, 66 

ela é uma previsão do que você espera. Ela, não é vinculada à fonte e apre-67 

senta-se assim: Atenção Básica, em quanto você prevê os Royalties, Recurso 68 

Federal, Estadual e Recursos Próprios nesses grandes blocos com essa estru-69 

tura da LOA entre o plano de saúde e a PAS, existe a compatibilidade das 70 

ações com o plano de saúde várias correções á foram feitas as regulamenta-71 

ções e compatibilidade ao orçamento para poder planejar as ações, mas nes-72 

te momento da PAS, elas não estão atreladas ao orçamento. A própria estru-73 

tura o próprio tempo dos documentos. PAS e anterior a LOA, como uma em 74 

relação ao Plano Anual de Saúde, que houve um atraso do encaminhamento 75 

de entrega dos documentos. Temos que começar a discutir a de 2021 para 76 

entregar e acertar tudo no tempo hábil de   entrega que é em março. E as-77 

sim, depois deste tempo  passa  para LDO( Leis das Diretrizes Orçamentari-78 

as ,depois  para  LOA(Lei Orçamentária Anual) e,  nós vamos entender que 79 

nem  o  PAS(Plano Anual de Saúde), os  documento  não são de  “estatuas 80 

fixos” ,  eles podem ser ajustados  em suas ações  e  com os seus  recursos 81 

e, amanhã o  Ministério da Saúde muda uma  diretriz na  política .Então, te-82 

mos que acertar com a  previsão do  nosso planos  e, as vezes acontece al-83 

guma coisa no município   em relação a “Calamidade Pública” pode ocorrer 84 

chuvas intensas e, temos as  metas do Programa da Dengue.Por  exemplo, o  85 

planejamento ele existe para ajudar  e  dimensionar  tanto em vários mo-86 

mentos. Se nós fizemos um “ Superávit” e retirarmos o dinheiro de um bloco 87 

para outro quando uma necessidade urgente. Esta é a dinâmica do planeja-88 

mento.Com a palavra o conselheiro Silvio, pergunta a respeito; não existe 89 

nenhum planejamento que não tenha destaque, isso se chama previsão mais 90 

é previsão de quatro anos que um PPA (Plano Municipal de Saúde), e de-91 

pois você tem que ordenar o tempo se tiver uma tragédia e, tem o ajuste. 92 

Falou uma coisa importante E nós estamos comparando ao o que. Responde 93 
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a conselheira: Adriana.  A Programação de Saúde ao Plano de Saúde. O con-94 

selheiro, Sílvio pergunta: E não tem uma comparação ao exercício anterior. A 95 

conselheira, Adriana responde que sim. Então essa comparação como é que 96 

visualizando eu não vejo (LOA). A conselheira, Adriana responde que isto é 97 

Relatório de Gestão...o conselheiro Silvio, questiona que ele não viu do ano 98 

2019 e, nem do decorrente ano 2020.A presidente, Lucia informa que se dis-99 

põem de uma cópia da (LOA), publicada no jornal, do ano de 2019.Com a 100 

palavra o conselheiro Juarez e, pergunta qual foi o montante do orçamento 101 

2020 que o conselho aprovou. R$ 128.000,00 e quanto o conselho aprovou, 102 

R$303.220,24. Informado, o valor pela conselheira; Elisabete. O conselheiro, se   103 

retifica quem tem uma justificava dentro da resolução com observações em 104 

dos pontos que tem de ser revisto. Uma é relação da estrutura do conselho 105 

que não tem as condições de trabalho e, tem uma resolução, aprovada e que 106 

diz quanto o quadro de funcionários dentro do conselho. E, cadê a secretaria 107 

executiva e também o pessoal de apoio. Inclusive,  que  ela foi  até homolo-108 

gada  pela  secretaria  anterior.Com a palavra a conselheira, Mary então, va-109 

mos fazer umas considerações, ela cita  a realização da  conferência que é de 110 

feita  em  quatro em quatro anos... e atende, nas  discursões  da PAS 2019 e,  111 

tem que  incluir as proposta  que foram  discutidas na Conferência  Munici-112 

pal e  Estadual e, com isso nos empregamos  para  atender as nossas pro-113 

postas necessárias   e com  isso, a nossa foi realizada no  dia 12 de abril e, a  114 

Estadual em agosto. Então, nos amarramos isso tudo, e levamos para comis-115 

são executiva para discutir. A PAS é uma programação previsão. Ela pode 116 

incluir sim ações as próprias diretrizes ao tempo todo. Hoje nós temos um 117 

sistema que está na fase de implementação e claro que tem inconsistências 118 

e, continua alimento o DIGISUS, ele é novo foi implantada em outubro do 119 

ano passado e, é um novo sistema onde no estamos alimentando os instru-120 

mentos de gestão; quais são: relatórios quadrimestrais que tem de apresentar 121 

até o final de fevereiro, relatório anual de gestão que tem de entregar ata é 122 

março e também o relatório da Programação Anual (PAS), que tem entregar 123 

no mesmo mês. Então, com este novo sistema nós vamos ter mais transpa-124 



 

                                                                                         
 

Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA 
Secretaria Municipal de Saúde 
Conselho Municipal de Saúde 

rência a esses instrumentos de gestão e quais são as recomendações a fazer 125 

e nós temos dois conselheiros juntos com a gente no mesmo sistema e, com 126 

senha de acesso escolhidos para acompanhar. Quando eu falo PAS, Plano 127 

municipal foi aprovado o ano a de aprovação programar ele para o ano cor-128 

respondente. O plano já foi aprovado com o   resumo das ações e objetivos 129 

e, diretrizes programas em uma planilha mensal. E, o nosso instrumento na 130 

saúde, é o nosso próprio Plano com qualquer quadriênio. O nosso plano é 131 

2018 a 2021.Que tem os indicadores móveis o SISPACTO 2019, que trouxe-132 

mos para discursão aqui e, ocorreram mudanças nos indicadores. Então, in-133 

cluímos os   indicadores e da programação e na questão do orçamento ela 134 

pode variar, que houve uma entrada muito grande de receita em 2019. En-135 

tão, nós poderemos rever os valores dos nossos programas se, por isso é 136 

uma previsão. Ou seja, ela tem haver com as propostas da conferência muni-137 

cipal de saúde, Estadual. Este ano o que estaremos fazendo. Como agente, 138 

não tem conferência, só daqui a quatro anos e,   já tem uma data prevista  139 

só está  aguardando  a Câmara  autorizar para Audiência Pública para apre-140 

sentar os relatórios quadrimestral  e,  que deve  ser  próximo  ao dia   141 

28/02/2020 , mas antes nós  vamos apresentar ao  conselho para ser discuti-142 

do.Com a palavra a conselheira Adriana, inclusive no (DIGISUS),  ele está  143 

tudo vinculado o plano de saúde  e quando passa  para  a (PAS), as metas e 144 

indicadores que estão implantas os Relatórios de Gestão, Programação do 145 

Conselho, Organograma  e, ficar muito claro o  encadeamento.Com a palavra 146 

o conselheiro Fábio, ele pergunta  com a necessidade do conselho ter mais 147 

funcionários  e com o encadeamento  do concurso público , se ocorre um 148 

prazo efetivamente  para ser colocado aqui dentro. A conselheira Adriana, 149 

informa que na   verdade estamos em processo de chamada dos funcionários 150 

do concurso a prefeitura já chamou uma boa leva da saúde e agora está 151 

chamando da educação estamos aguardando chamar novos servidores nós 152 

estamos complementando ainda o quadro ainda, teve que exonerar uma 153 

quantidade grande dos contratos devido uma exigência do Ministério Públi-154 

co, com palavra o conselheiro. Paulo Mauricio Mazzei, orienta a respeito de 155 
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uma determinação judicial que impede as contratações não tem como man-156 

ter os contratados é uma decisão judicial cada descumprimento da uma mul-157 

ta de (R$ 5000,00), Cinco Mil Reais para o município e para a prefeita.  Existe 158 

uma penalidade destituir, um (TAC), Termo de Ajustamento de Conduta com 159 

o (MP), se tiver que fazer uma nova contratação tem que ter uma anuência 160 

do Ministério Público com   criteriosa   na sua avaliação. O   que aconteceu 161 

na principal solicitação da saúde. A educação ainda está em recesso. Se, o 162 

salário está dando conta, primeiro o treinamento e capacitação e pedir que a 163 

secretaria que seja, rigorosa com avaliação dos seus contratos e ter essa ava-164 

liação criteriosa com o   domínio de conhecimento na saúde e infelizmente é 165 

uma que a gente não podemos   ter estes problemas e, já conversamos com 166 

o Promotor de Tutela para que ter um certo apoio. Caso, o candidato desistir 167 

que venha ter um prazo de 15 dias para chamar ele. E, se não vier e   desistir 168 

expressamente ou esperar o intermédio do tempo para neste tempo, nós 169 

podermos chamar um es contratado para colocar no lugar, mas sem autori-170 

zação não pode. A (UPA) Unidade de Pronto Atendimento, ela tem que ter 171 

essa flexibilidade do Ministério Público e da Justiça. Se, não administrador 172 

fica no incentivo de ser penalizado. A gente, tem que chamar os concursados 173 

e eles tem prioridade na ordem com sua classificação e, ainda uma questão 174 

que vai demorar alguns meses para se ajeitar e além de tudo, quando chegar 175 

o certo momento que estamos em ano eleitoral e, vedado a contratação. A 176 

partir do mês de abril tem o processo Eleitoral. Com palavra a conselheira 177 

Elisabete, faz uma colocação que concorda com tudo isto, mas faltou em 178 

ação de planejamento. Porque, tem umas funções que são especificas para se 179 

colocar na Saúde e poderiam colocar na   “Saúde da Família, ” com quem 180 

tem certa experiência de um ano a dois anos...  O conselheiro Paulo Mazzei, 181 

se especifica que não pode criar os cargos se não for na tramitação e na 182 

forma da lei. E teriam que serem criados os cargos novos e aí depende de lei 183 

e, o que ela diz. O conselheiro Silvio, pede a palavra o que eu queria alertar 184 

eu peço que elas são representante do governo, que aliás temos três presen-185 

tes aqui.  Em enxergar o conselho como agente de política oportunista   é 186 
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isso que a gente percebe. O conselho ela briga com objetivo comum com a 187 

secretaria de saúde aqui você quer trabalhar junto com o conselho o conse-188 

lho vai trabalhar junto o que não entendo é do micro e Araruama a falta de 189 

carinho e respeito. A falta de estrutura que o conselheiro Juarez levantou e, 190 

até hoje nós não conseguimos alguma coisa e, não adianta chegar aqui e 191 

colocar qualquer um para trabalhar á comissão executiva deve avaliar para 192 

quem tem o perfil para cá e, nós precisamos ver isto. Nós precisamos de 193 

uma estrutura de alimentação para que nós não precisamos ficar para elabo-194 

rar relatórios. Com a palavra o conselheiro Fabricio, para registrar e finalizar 195 

sobre o regimento interno e a Lei que rege o nosso conselho baseado em 196 

Leis que estão constituídas nele.No art. 7º.  Item V, nós temos uma previsão 197 

que de existir uma secretaria geral   competência da Sesau, fornecer os fun-198 

cionários para dentro do conselho a avaliação da prestação de contas ela 199 

está sim, casada com a LAO e com a LDO. Porque a condição de esta uma 200 

antes ou depois aparecendo ou constando por exemplo, hoje é dia 21 de 201 

janeiro e no site da prefeitura não consta o 3º   relatório do quadrimestre 202 

para avaliação comparativa conforme os colegas citaram. Mais entendo que é 203 

uma avaliação comparativa conforme os colegas citaram acho que infeliz-204 

mente ver o que já foi e ver o que vem e o que Mary falou e, respeitosamen-205 

te previsão e uma possiblidade de ter ou não ocorreu mudanças está correto 206 

e, legalmente mas justifica agente considerar e ampliar a nossa visão mais 207 

infelizmente a visão ainda que se faz menor não por mau dos conselheiros 208 

ou dos participantes, mais é nós temos uma limitação de cumprimentos de 209 

prazo. Por exemplo:  se encaminha um oficio secretaria não responde se soli-210 

cita um documento á presidente não vai lá infelizmente não se consegue.  211 

Talvez Juarez, teve alguma experiência parecida, não é um favor é obrigação 212 

que a secretaria tem baseado na legislação. Mas, será que a saúde do muni-213 

cípio depende de toda hora de ir à justiça e, criar caso reclamar questionar. 214 

Aqui existem profissionais de excelente    qualidade então justifica o bom 215 

entendimento pela secretaria pelo gestor pelo governo que haja um a coesão 216 

de combinação de informação de necessidades que são necessários faz por 217 
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obrigação. Eu, não estou pedindo favor ao conselho a se colocar como usuá-218 

rio. Por me colocar como usuário para fazer uma queixa   na ouvidoria e o 219 

gestor filtra o que vem para o conselho. A própria Presidente me questionou 220 

se eu já tinha feito a reclamação.  Com a palavra a conselheira Mary Lane, 221 

falar sobre a prestação de contas e fala que é completamente diferente da 222 

Programação Anual de saúde (PAS), e o Regimento está aí. Para ser apresen-223 

tado. E, tem que estar atrelada á (LOAS) e, a (LDO), mas a (PAS) é vinculada 224 

ao Plano Anual Municipal   de Saúde e, fundamental para entender que o 225 

conselho tem que ser parceiro da a Gestão Municipal e este é o papel do 226 

Conselho de Saúde, quando faz as suas fiscalizações e os relatórios e chama 227 

o técnico responsável da área técnica na plenária e, não tem mais a previsão. 228 

O técnico da saúde da família, está lá para responder, o técnico da organiza-229 

ção da saúde coletiva do município está lá para responder... então o papel 230 

deles   é importante sim. O papel do conselho é fazer o relatório e levar para 231 

plenária chamar os técnicos que tem o papel de discutir. E, levar para a con-232 

ferência que lá todo tem a voz ativa. Todos nós   se respeitam mutuamente, 233 

o objetivo e ter participação social e que não tenha dúvida de ter colabora-234 

ção que tem voz na conferência uma participação muito respeitosa. Se con-235 

seguirmos fazer na Conferencia Municipal, Conferencia Estadual e Conferen-236 

cia Nacional e, temos que trazer estes serviços para aqui. Então, eu aprovo. 237 

Não é porque   hoje, estou representante da Gestão e trabalhadora no (SUS). 238 

Quando nós estamos no grupo da comissão executiva e, quando estamos no 239 

grupo da comissão de finanças, então temos que brigar e incluir e, colocar o 240 

Organograma aprovado sim.  Com a palavra a Presidente Lucia, pergunta: Se 241 

tem mais alguma observação a acrescentar no parecer; com a palavra o con-242 

selheiro o Sr. Juarez, pede que incluía a Resolução da estrutura do Conselho 243 

e o Organograma e, reveja a questão do orçamento que está aprovado. O  244 

conselheiro Fabricio,  tem referências no parecer faz uma observação em 245 

relação ao projeto da “ Frísio Casa”, que é um   experimental  e se pode  246 

fazer alteração , dizendo que os profissionais de fisioterapia  não estão ca-247 

dastrados no CNES e, possam ser cadastrados e  também não  podendo  248 
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fazer entretenimento e,  quando colocou no relatório  que no CNES está 249 

constatando uma nomenclatura e,  fazendo alusão de tempo  de  utilização  250 

então,  entendo que está  equivocado que  a pessoa que  digitou  entendo 251 

que não é Municipal, seria o posto de saúde, (PAM) ou o Hospital Público . A 252 

presidente, pergunta: O que consta no CNES; O Conselheiro responde; Equi-253 

nose Centro de Reabilitação Hospital e tem codificação deste projeto” Fisio 254 

Casa”, ele está constando e retirando o termo como hospital, pagando uma 255 

locação morbiária que sendo questionado pelo relatório e, que a comissão 256 

executiva vai avaliar e ao   longo vai ser caminhado a (SESAU) porque  os 257 

ofícios foram encaminhados e não foram respondidos. Foi pedido uma dila-258 

ção de prazo constatou a Presidente. Na sexta, o representante do conselho 259 

regional vai questionar todos esses detalhes dentro do relatório; não tem 260 

alvará; não tem registro do responsável técnico do (CREFITO), não consta in-261 

formação de relação trabalhista do profissional contratado. Na verdade, ele 262 

foi contratado por obrigação, segundo, o relato do profissional. Todos una-263 

nimemente nas sete casas e uma delas estava fechada. Porque o   funcioná-264 

rio não abriu. Mas as outras seis não constam dentro do contrato a relação 265 

trabalhista e, por   não ter documento assinado pela secretaria de saúde, tu 266 

tens o registro do profissional, mas   não tem cópia do contrato que ele as-267 

sinou o documento e, obrigando o profissional atender vinte pacientes no 268 

mínimo diariamente do período da jornada do trabalho. Sugerindo assim, as 269 

correções desses detalhes no relatório. Com A palavra a Conselheira Adriana, 270 

a respeito da presença do conselho de fisioterapia e a reunião de sexta-feira 271 

e eu que me lembro era com os conselheiros... A presidente faz um adendo; 272 

em relação que o conselheiro Fabrício, na reunião plenária do dia dezesseis 273 

no assunto gerias, fez a uma colocação   a respeito da casa FISIO e, falou 274 

com secretária, entre eles, E fizeram uma marcação para uma reunião para o 275 

dia vinte e quatro que seria com o (CREFITO). E, nós ouvimos a gravação e 276 

foi   sugerido que seria com o (CREFITO), tanto nós conversamos e entende-277 

mos que seria com o conselho. Na época eu achei que o conselho não deve-278 

ria participar, mas como ocorreu na   discursão dos conselheiros e, na plená-279 
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ria. Então, dois conselheiros estarão presentes; a Thais e a Elisabete, caso o 280 

Juarez que participar. Finalizando o parecer para incluir além de tirar o cadas-281 

tro do (CNES) e o cadastro de estabelecimento a licença emitida    pelo 282 

bombeiro que não é alvará e o limite da jornada de trabalho semanal e, vigi-283 

lância   municipal que ela não se submete a fiscalização municipal e, Presen-284 

ças Titulares: Presenças Titulares: Juarez Rodrigues da Silva, Fábio 285 

Sant´Anna, Elizabete Aparecida de Oliveira, Fabrício Teixeira Escudine, Iracema 286 

de Souza Von Uslar,Silvio Ribeiro Franklin Martins,,Leonardo Pereira de Olivei-287 

ra, Lucia Bedendo Vianna Presenças Suplentes: Adriana Moutinho de Amo-288 

rim, Mary  Lane Madureira; , Paulo Mauricio Mazzei , Márcia Brandão Wili da 289 

Silva Fanelli, Francisco de Paula da Rocha, Armando Jose  da Rocha Macedo;.  290 

E, não havendo mais nada a se declarar, foi dada por encerrada a sessão às 291 

10::42min, com a lavratura da ATA feita por Rômulo Martins Barros que se-292 

gue assinada pela mesma e pelo Presidente Sr,ª Lucia Bedendo Vianna.                              293 


