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Ata 13/2021/CME/LRV 

 
Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às sete horas e trinta minutos, 

na sala de reuniões do Conselho Municipal de Educação CME/LRV, reuniram-se os 

membros do colegiado, para realização da última reunião ordinária do pleno do ano. O 

presidente do colegiado conselheiro Wellington dos Santos Coelho, iniciou agradecendo 

a presença de todos os conselheiros e também a presença da secretária municipal de 

educação senhora Elaine Benetti Lovatel e do assessor pedagógico senhor José Dário 

Munhak e mais uma vez destacou a importância do cumprimento dos Princípios 

Constitucionais da Administração Pública / LIMPE, sendo eles: Legalidade; 

Impessoalidade; Moralidade; Publicidade e Eficiência, após, justificou a ausência das 

conselheiras: Andréia Pedrassani Ottoni Gugel e Vânia Maria de Oliveira Barros. Em 

seguida destacou que a Ata nº 12/2021/CME/LRV foi enviada no e-mail de cada membro 

e solicitou aos membros que se manifestassem quanto a aprovação da mesma, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente destacou que não será feito a 

leitura dos informes, considerando que os mesmos estão descritos na pauta, e todos têm 

a pauta em mãos, deste modo haverá mais tempo para apresentações dos processos 

das instituições de ensino. No entanto, o presidente informou que o conselheiro Benedito 

Teodoro da Silva protocolou requerimento de desligamento do colegiado por 

incompatibilidade de agenda e que as conselheiras Vanilza Schimit Franke e Liliane 

Geller Faria da Silva apresentam 3 faltas consecutivas com justificativas e 6 alternadas 

sendo que em cumprimento do disposto regimental do Conselho Municipal de Educação, 

tal fato caracteriza perda de mandato, sendo que as mesmas já foram oficializadas. Em    

passou a palavra para a assessora técnica do CME/LRV, Michelene Rufino Amalio Araújo 

de Britto, que conduziu os trabalhos de projeção das fotos das visitas “in loco” realizadas 

e pareceres dos processos de renovação de autorização de funcionamentos das 

instituições de ensino, na seguinte sequência: 1) Apresentação do Processo da Escola 

Especial Renascer – APAE, destacando que a comissão especial foi formada pelas 

conselheiras Mariza Remor e Vilma Alves dos Santos, e passou a palavra para 

conselheira Mariza relatora do processo, que fez a apresentação da visita “in loco” 

através de apresentação de fotos. A conselheira destacou que a instituição de ensino 
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não possui laudo técnico emitido pelo Corpo de Bombeiros, cuja ausência fica sob a 

responsabilidade de sua mantenedora para solucionar o problema, de acordo com o que 

estabelece a Resolução Normativa n° 02/2020 do CME/LRV, que destaca: “Os laudos 

técnicos que contiverem itens de restrições ou recomendações sanáveis, deverão estar 

acompanhados de compromissos firmados pela mantenedora, tanto do poder público, 

como da iniciativa privada, indicando prazo de saneamento das restrições”. O espaço 

físico, as instalações e equipamentos estão adequados para a faixa etária atendida, 

atendem parcialmente aos requisitos das resoluções normativas do CME/LRV, sendo 

destacados pela comissão especial: A instituição de ensino possui espaços adequados 

que favorecem o desenvolvimento de alunos em idade escolar Pré-escola (Estimulação 

Precoce). O mobiliário, equipamentos, recursos pedagógicos e acervo bibliográfico, 

estão adequados à idade das crianças, são suficientes e encontram-se em bom estado 

de conservação. No que se refere a limpeza e organização estava adequado e não havia 

nenhum produto de limpeza ao alcance das crianças ou exposto. A acessibilidade é 

encontrada em todos os espaços da instituição de ensino, são visíveis o amor e o zelo de 

todos os colaboradores. As pastas dos alunos e profissionais estavam com 

documentação completa. A instituição não apresenta no quadro funcional a figura do 

orientador educacional. Finalizada a apresentação a conselheira relatora proferiu o seu 

voto, destacando que de acordo com as observações realizadas nos documentos 

encaminhados ao Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde - MT e análise 

documental com referência às condições estruturais, recursos humanos, pedagógicos, 

administrativos, descritos no relatório de visita “in loco”, considerando que a Escola 

Especial Renascer – mantida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -  

APAE, está apta para ter sua Renovação de Autorização de Funcionamento aprovada 

junto ao Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde – MT, para oferta da 

Educação Básica – Etapa: Educação Infantil nas Fase: Creche e Pré-escola, de acordo 

com as Resoluções Normativas nº 01/2019 e n° 02/2020 do CME/LRV,  pelo período de 

01/01/2022 a 31/12/2024, tempo esse em que as questões pendentes deverão ser 

solucionadas. O Conselho Pleno aprovou por unanimidade o voto da relatora. Concluída 

a apresentação, o presidente agradeceu a apresentação da conselheira Mariza. 2) 

Apresentação do Processo de Renovação de Autorização de Funcionamento da CIEI 
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Anjo Gabriel; a assessora técnica destacou que a comissão especial foi formada pelas 

conselheiras Vilma Alves dos Santos e Mariza Remor, e passou a palavra para 

conselheira Vilma relatora do processo, que fez a apresentação da visita “in loco” através 

de apresentação de fotos, destacando que a comissão especial considera que a escola 

é encantadora, bem organizada, e, no que concerne aos espaços físicos, as instalações 

e equipamentos, constatou-se que a instituição de ensino atende parcialmente as 

Resoluções Normativas n° 01/2019 e 02/2020 do CME/LRV, pois, no ato da visita foi 

constatado que o banheiro utilizado para necessidades especiais é inadequado devido 

ao seu tamanho e a instituição de ensino não possui Laudo Técnico do Corpo de 

Bombeiros. Sendo necessário providenciar, de acordo com a Resolução 02/2020 do 

CME/LRV, que destaca no seu artigo 8º: Os laudos técnicos que contiverem itens de 

restrições ou recomendações sanáveis, deverão estar acompanhados de compromissos 

firmados pela mantenedora, tanto do poder público, como da iniciativa privada, indicando 

prazo de saneamento das restrições. A instituição não apresenta no quadro funcional a 

figura do orientador educacional. O espaço físico é apropriado para a oferta da Educação 

Básica a que se destina a instituição de ensino, o mobiliário não oferece risco às crianças, 

e os recursos pedagógicos estão de acordo com a etapa ofertada. Finalizada a 

apresentação a conselheira proferiu o seu voto, destacando que de acordo com as 

observações realizadas nos documentos encaminhados ao Conselho Municipal de 

Educação de Lucas do Rio Verde - MT e a análise documental com referência às 

condições estruturais, recursos humanos, pedagógicos, administrativos, descritos no 

relatório de visita “in loco”, considerando que o Centro Integrado de Educação Infantil 

Anjo Gabriel, está apto para ter sua Renovação de Autorização de Funcionamento 

aprovada junto ao Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde – MT, para oferta 

da Educação Básica – Etapa: Educação Infantil, Fase: Pré-escola, de acordo com as 

Resoluções Normativas nº 01/2019 e n° 02/2020 do CME/LRV, pelo período de 

01/01/2022 a 31/12/2024, tempo este, em que as questões pendentes deverão ser 

solucionadas. O conselho pleno acompanhou por unanimidade o voto da relatora. 

Concluída a apresentação, o presidente agradeceu a apresentação da relatora 

conselheira Vilma. 3) Apresentação do Processo de Renovação de Autorização de 

Funcionamento do CIEI Nova Geração; A assessora técnica destacou que a comissão 
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especial foi formada pelas conselheiras Vilma Alves dos Santos e Mariza Remor, e 

passou a palavra para conselheira Vilma relatora do processo, que fez a apresentação 

da visita “in loco” através de apresentação de fotos, destacando que a comissão especial 

considera o processo está parcialmente em consonância com as resoluções normativas  

n° 01/2019  e nº 02/2020 do CME/LRV, destacou que o recurso humano da instituição de 

ensino está parcialmente em consonância com a Resolução Normativa 01/2019 do 

CME/LRV, apresentando em sua composição equipe gestora constituída por uma 

gestora, uma secretária escolar, uma coordenadora pedagógica. A gestora e secretária 

da instituição de ensino é profissional formada em curso de licenciatura em Educação 

Física. A Coordenadora Pedagógica possui Licenciatura em Pedagogia. Os docentes que 

atuam na instituição de ensino estão habilitados com Licenciatura em Pedagogia ou 

Normal Superior preferencialmente, com habilitação em Educação Infantil, sendo 

admitida a formação de nível médio na modalidade normal/magistério para o atendimento 

a Educação Infantil. A Instituição de Ensino não apresenta em seu quadro da equipe 

gestora a presença do Orientador Educacional. A proposta pedagógica da Instituição de 

Ensino observa e atende os quesitos estabelecidos pela Resolução Normativa n° 

01/2019 CME/LRV e cumpre o mínimo de 800 (oitocentas) horas, distribuídas por um 

mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar. A instituição realiza a 

avaliação do ensino e aprendizagem através de relatórios individuais, portfólios e 

avaliação institucional interna e externa. No que concerne aos espaços físicos, as 

instalações e equipamentos, a comissão especial demonstrou bastante preocupação, 

pois o ambiente deixava a deixar no quesito organização, higiene e limpeza, pois 

constatou-se quanto as exigências da Resolução Normativa n°01/2019 do CME/LRV, que 

se estabelece artigo 43, que o prédio deve atender às diferentes funções da instituição 

de educação infantil e conter uma estrutura básica que contemple alguns itens mínimos, 

dos quais não foram observados os seguintes itens: “(...) VI. área coberta para atividades 

externas compatível com a capacidade de atendimento da instituição, por turno; (...) VII. 

área para atividades e recreação ao ar livre, com os seguintes requisitos: b) áreas verdes, 

espaços livres e especialmente preparados para brinquedos, jogos, pintura, 

dramatização e outras atividades curriculares; (...) IX. área ou pátio coberto, para 

recreação e abrigo, suficientemente amplo e com satisfatórias condições de salubridade; 
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X. dispositivos ou utensílios destinados a assegurar a existência de água potável, em 

boas condições de higiene”.  Além disso, observou que o espaço físico não é arejado, 

atrativo, para a oferta que se destina, possui muitos ambientes pequenos, com pouca 

ventilação e sem visão para o ambiente externo, dando uma má impressão. O mobiliário 

não oferece risco às crianças, porém, precisa de manutenções, pinturas, para que estes 

espações fiquem aconchegantes para as crianças e para o desenvolvimento das 

aprendizagens, o prédio é alugado, porém, necessita de reparos e manutenções 

periódicas. Diante da apresentação da relatora, a plenária debateu amplamente sobre as 

fotos apresentadas e   por ser uma escola que em toda visita é pontuado a questão da 

organização dos espaços, higiene e manutenções no prédio, a plenária deliberou por 

deixar o processo em diligência por um período de seis meses, tempo este em que as 

questões pendentes deverão ser solucionadas. Finalizada a apresentação, o presidente 

agradeceu a apresentação da relatora conselheira Vilma e o prosseguindo, passou para 

o Item 4) Apresentação do Processo de Renovação de Autorização de Funcionamento 

da EMEF Caminho para o Futuro; a assessora técnica destacou que a comissão especial 

foi formada pelos conselheiros Paulo Cesar Angeli e Zulma Medeiros Viola, e passou a 

palavra para o conselheiro Paulo relator do processo, que fez a apresentação da visita 

“in loco” através de apresentação de fotos, destacando que a comissão especial 

considera que o recurso humano da instituição de ensino está parcialmente em 

consonância com a Resolução Normativa nº 02/2019 do CME/LRV, apresentando em 

relação a composição da equipe gestora uma gestora escolar, três coordenadores 

pedagógicos e dois secretários escolares. A gestora escolar e os coordenadores 

pedagógicos são licenciadas em Pedagogia ou áreas afins, os secretários escolares 

possuem escolaridade exigida em lei para o exercício da função, e os docentes que 

atuam na instituição de ensino estão habilitados com licenciatura em Pedagogia e áreas 

específicas. A instituição de ensino não apresenta no quadro da equipe gestora a atuação 

de um orientador educacional, prevista na Resolução Normativa nº 02/2019 do 

CME/LRV, conforme especificado em seu artigo 35. No que concerne aos espaços 

físicos, as instalações e equipamentos, constatou-se que a instituição de ensino atende 

parcialmente a Resolução Normativa nº 02/2020 do CME/LRV, pois a instituição não 

possui Laudo Técnico do Corpo de Bombeiros. Sendo necessário providenciar, de acordo 
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com a Resolução 02/2020 do CME/LRV, que destaca no seu artigo 8º: Os laudos técnicos 

que contiverem itens de restrições ou recomendações sanáveis, deverão estar 

acompanhados de compromissos firmados pela mantenedora, tanto do poder público, 

como da iniciativa privada, indicando prazo de saneamento das restrições. O espaço 

físico é apropriado para a oferta da Educação Básica que se destina a instituição de 

ensino, o mobiliário não oferece risco às crianças, e os recursos pedagógicos estão de 

acordo com a etapa ofertada. Finalizada a apresentação o conselheiro proferiu o seu 

voto, destacando que de acordo com as observações realizadas nos documentos 

encaminhados ao Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde - MT e a 

análise documental com referência às condições estruturais, recursos humanos, 

pedagógicos, administrativos, descritos no relatório de visita “in loco”, considerando que 

a Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminho para o Futuro, está apta para ter 

sua e Renovação de Autorização de Funcionamento aprovada junto ao Sistema 

Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde – MT, para a oferta da Educação Básica - 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais em regime de atendimento parcial e integral, de 

acordo com as Resoluções Normativas nº 02/2019 e n° 02/2020 do CME/LRV,  pelo 

período de 01/01/2022 a 31/12/2024, tempo esse em que as questões pendentes 

deverão ser solucionadas. Concluída a apresentação, o presidente agradeceu a 

apresentação do conselheiro Paulo. O Conselho Pleno, aprovou por unanimidade o voto 

do relator. Prosseguindo, passou-se para o Item 5) Apresentação do Processo de 

Renovação de autorização de Funcionamento da EMEF Érico Veríssimo. A assessora 

técnica destacou que a comissão especial foi formada pelas conselheiras Andréia 

Pedrassani Ottoni Gugel e Claudia Maria Pereira de Souza, e passou a palavra para 

conselheira Claudia relatora do processo que fez a apresentação da visita “in loco” 

através de apresentação de fotos. A conselheira destacou que o recurso humano da 

instituição de ensino está parcialmente em consonância com a Resolução Normativa nº 

02/2019 do CME/LRV, apresentando em relação a composição da equipe gestora uma 

gestora escolar, três coordenadores pedagógicos e dois secretários escolares. A gestora 

escolar e os coordenadores pedagógicos são licenciadas em Pedagogia ou áreas afins, 

os secretários escolares possuem escolaridade exigida em lei para o exercício da função, 

e os docentes que atuam na instituição de ensino estão habilitados com licenciatura em 
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Pedagogia e áreas específicas. A instituição de ensino não apresenta no quadro da 

equipe gestora a atuação de um orientador educacional, prevista na Resolução 

Normativa nº 02/2019 do CME/LRV, conforme especificado em seu artigo 35. No que 

concerne aos espaços físicos, as instalações e equipamentos, constatou-se que a 

instituição de ensino atende parcialmente a Resolução Normativa nº 02/2020 do 

CME/LRV, pois a instituição não possui Laudo Técnico do Corpo de Bombeiros. Sendo 

necessário providenciar, de acordo com a Resolução 02/2020 do CME/LRV, que destaca 

no seu artigo 8º: Os laudos técnicos que contiverem itens de restrições ou 

recomendações sanáveis, deverão estar acompanhados de compromissos firmados pela 

mantenedora, tanto do poder público, como da iniciativa privada, indicando prazo de 

saneamento das restrições. O espaço físico é apropriado para a oferta da Educação 

Básica que se destina a instituição de ensino, porém, instalações da cozinha e 

equipamentos para o preparo de alimentos são todos em uma única sala, com espaço 

diminuto, no entanto, atendem às exigências de nutrição, saúde e higiene. O mobiliário 

não oferece risco às crianças, e os recursos pedagógicos estão de acordo com a etapa 

ofertada. Finalizada a apresentação a relatora proferiu o seu voto, destacando que de 

com as observações realizadas nos documentos encaminhados ao Conselho Municipal 

de Educação de Lucas do Rio Verde - MT e a análise documental com referência às 

condições estruturais, recursos humanos, pedagógicos, administrativos, descritos no 

relatório de visita “in loco”, considerando que a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Érico Veríssimo, está apta para ter sua Renovação de Autorização de Funcionamento 

aprovada junto ao Sistema Municipal de Ensino, para oferta da Educação Básica - Etapa 

Ensino Fundamental Anos Iniciais em regime de atendimento integral, de acordo com as 

Resoluções Normativas nº 02/2019 e n° 02/2020 do CME/LRV,  pelo período de 

01/01/2022 a 31/12/2024, tempo este em que as questões pendentes deverão ser 

solucionadas. O Conselho Pleno, aprovou por unanimidade o voto da relatora. Finalizada 

a apresentação, o presidente agradeceu a apresentação da conselheira Claudia e 

passou para o Expediente Aberto solicitado pelo conselheiro João Edson de Sousa. O 

conselheiro João Edson destacou que fez a solicitação do expediente aberto em virtude 

da Nota de Repúdio emitida pelo Conselho e por ser o responsável pela comissão do 

processo de escolha de gestores e coordenadores pedagógicos. O conselheiro pontuou 
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que não pode participar da reunião plenária realizada no dia onze de novembro em que 

foi deliberado pela emissão da nota de repúdio, porque estava em viagem de trabalho, 

mas que a plenária poderia ter solicitado que a comissão viesse esclarecer suas dúvidas, 

com relação aos processos antes de fazer uma nota de repúdio destacando que os 

processos para escolha dos gestores escolares da rede municipal de ensino de Lucas 

do Rio Verde/MT – Gestão 2022/2023 e escolha dos coordenadores pedagógicos da rede 

municipal de ensino de Lucas do Rio Verde/MT – Gestão 2022/2023, pois a nota destaca 

que houve ilicitude no processo, sendo que no edital dá ao candidato o direito de recurso, 

e como houve o protocolo de recursos, a comissão usou de bom senso para garantir que 

houvesse a seguridade da escolha dos representantes nas escolas. O conselheiro 

apresentou dois recursos ao colegiado e disponibilizou a pasta com a documentação dos 

processos para apreciação.  A secretária de Educação Elaine, solicitou a palavra e 

destacou que acompanha o colegiado a muito tempo e que reconhece os trabalhos do 

colegiado, mas o que está em pauta é a palavra “ilicitude” destacada no documento, e 

que, enquanto secretaria não deu continuidade nos processos de formação continuada 

para os eleitos aos cargos de gestores e coordenadores pedagógicos que passaram pelo 

processo, pois se tiver ilicitude, não poderá dar posse aos eleitos, e solicitou do colegiado 

a comprovação dos casos de ilicitude, apresentando todos os processos de candidaturas 

protocolados para que o colegiado analise e pontue o que do processo está errado, 

apurando os dados, para que a SME possa entender os motivos da nota. Além disso, o  

assessor pedagógico José Dário ressaltou que a comissão não está questionando a nota 

de repúdio, mas a palavra “ilicitude”, pois dá a entender que os membros da comissão 

agiram de forma ilícita, no entanto, o que a comissão fez foi utilizar a prorrogativa do 

próprio edital, analisar os recursos, deferir as inscrições com base no bom senso. O 

presidente do colegiado, senhor Wellington ressaltou que como representante do 

Conselho na comissão, viu que o edital não foi cumprindo pela comissão, mesmo após a 

análise dos recursos, destacando que uma inscrição indeferida na primeira fase do 

processo por falta de autenticação de documento, foi deferida após o recurso porque a 

candidata apresentou uma lei que dispensa a obrigatoriedade de autenticação do 

documento, sendo assim, esse deferimento está correto. Mas no caso dos candidatos 

que esqueceram de assinar o plano de trabalho e que teve sua inscrição indeferida no 
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primeiro instante, que apresentaram um recurso alegando que não era necessário 

assinatura, pois o plano seria aprovado pela comunidade escolar, e teve sua inscrição 

deferida no segundo momento, não cabe bom senso, cabe cumprimento do edital, que 

exige que os documentos sejam assinados na primeira etapa para ir para a segunda 

etapa e somente na segunda etapa ser apresentado para a comunidade escolar. O 

assunto foi amplamente discutido pela plenária, sendo destacado que os editais são a 

essência para o processo, e, embora tenha sido amplamente discutido na sua construção 

e observado pela comissão, são passivos de erros e que igualmente o conselho também 

pode ter errado na forma como se expressou. Também foi destacado pelo vice-presidente 

que não esteve presente na reunião em que foi deliberado pela emissão da nota e que 

não acha que a comissão agiu de forma ilícita, sendo que o presidente destacou que a 

nota não se refere a comissão e sim ao cumprimento do edital. O conselheiro Moacir 

ressaltou que também não estava presente na reunião anterior, mas o Conselho emitiu 

um documento e ele se sente representado, e ressaltou que participou de várias bancas 

de mestrado e doutorado cujos editais constavam as mesmas prerrogativas como critério 

de classificação e documentos sem assinatura é o primeiro critério analisado, pois um 

documento sem assinatura é como cheque sem assinatura, não tem validade. A 

conselheira Marcia também se manifestou, relatando que já fez parte de comissões e 

sabe o quanto isso é emblemático, e a conselheira Hosana igualmente registrou seu 

posicionamento, dizendo que não vê a atitude do Conselho como errônea, sendo que 

todos são passivos de erros. A assessora técnica solicitou a palavra e falou que o 

momento é riquíssimo, de um aprendizado histórico, e que se houve erro, o mesmo foi 

duplo, tanto do Conselho, quanto da Secretaria enquanto comissão, pois fica como 

aprendizado que quando construímos um documento o mesmo deve ser seguido na sua 

totalidade para não correr o risco de colocar o próprio trabalho em descredito, além disso, 

deve-se ponderar o que se escreve,  e que como o processo de escolha dos gestores e 

coordenadores já aconteceu nas instituições de ensino de maneira democrática, e que o 

processo eleitoral aconteceu  corretamente,  sugere que o Conselho faça um novo estudo 

de edital e da nota de repúdio, submetendo esse documento a uma análise jurídica, e se 

houve erro, que emita uma nota técnica. A conselheira Claudia destacou que como 

candidata que fora, e conselheira aprendeu que um dos papeis do gestor é observar 
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atentamente os documentos, tanto que fez o protocolo de sua inscrição e mesmo assim, 

solicitou seu envelope para conferir mais uma vez se todos os documentos estavam 

assinados, pois tem erros que não tem justificativa e  a conselheira Cristiani ressaltou 

que a ideia  da assessora técnica é válida, mas que a situação já está posta e que é 

preciso fazer isso de tal maneira que preserve a Secretaria e o Conselho, pois, são 

entidades que sempre fizeram seu trabalho pensando no melhor para a educação e que 

na próxima semana seja realizada uma reunião extraordinária para apresentar a nota 

técnica para a provação da plenária para resolver a problemática. A sugestão foi 

aprovada pela plenária por unanimidade. Concluída a pauta o presidente Wellington 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo, 

encerro a presente ata que segue assinada por mim, Secretária Executiva e pelo 

Presidente do colegiado, cujo os demais presentes assinam a lista de presença que está 

em anexo. Estiveram presentes os seguintes conselheiros Magali Pipper Vianna, Eliza 

Dias de Cravalho Souto, Vilma Alves dos Santos, Cristiani Dias de Oliveira Lima, Hosana 

Auxiliadora Teixeira Caetano, Mariza Remor, Ariadne Cristina Siqueira, João Edson de 

Sousa, Wellington dos Santos Coelho, Marcia Bottin Barbosa, Marinês Gonçalves da 

Silva Rabecini, Paulo César Angeli, Rannier Felipe Camilo, Isac Justino Ribeiro, Moacir 

Juliani, Zulma Medeiros Viola, Claudia Maria Pereira de Souza, José Dario Munhak, 

Elaine Benetti Lovatel  e a assessora técnica do colegiado Michelene Rufino Amalio 

Araújo de Britto.  
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