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 MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

ESTADO DO PARANÁ 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo disponibilizado, 

que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 029/2016 PARA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR. 

 
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 
 

Inscrição Nome 

686000029 Meire Ramirez Carmona 

686000048 Zaqueu Domingos 

686000073 Vilmar Gonçalves Da Silva 

686000112 Juliano Lunardo Da Silva 

686000154 Leocir Gomes Ferreira 

686000204 Cristiano Pedralli 

686000262 Eduardo Brito Junior 

686000365 Bruno Alberto Oliverio Pinheiro 

686000416 Marcelo Rodrigo Dries 

686000420 Elvis Henrique Zampirollo 

686000462 Elcio Ferreira Machado 

686000634 Adilson Jose Da Silva 

686000652 Thiago De Oliveira 

686000685 Ricardo Cardoso 

686000769 Ademir Gomes Fleminge 

686000828 Bruno Willian Pereira De Moraes 

686000881 Alexandre Ferreira Da Silva 

686000886 Douglas Antonio De Lima 

686001056 Evanildo Lopes Borges 

686001092 José Nilda Da Cunha 

686001098 Luiz Carlos De Almeida 

686001106 Bruno Nhepes 

686001144 Marilei De Fatima Cordeiro 

686001164 Clemair Da Silva Leite Sturzbecher 

686001188 Rafael Ferreira De Souza 

686001222 Marcelo Ribeiro Do Nascimento 
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686001292 Nivaldo Fagundes Junior 

686001338 Ivan Bueno 

686001377 Cesar Gonçalves Dos Santos 

686001479 Valter Pagliosa 

686001707 Laercio De Oliveira 

686001842 Marcio Jose Galvao 

 
 

 
 
As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas: 
 
 

Cargo: Guarda Municipal 
 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

01 04 05 03 
 

 

Questão: 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “E) Conteúdo essencialmente informativo, cujo objetivo é a transmissão de informação sobre a realidade.” 

não pode ser considerada correta. De acordo com a finalidade da mensagem – conforme o enunciado -, ela desempenha 

determinada função, de acordo com a ênfase que se queira dar a cada um dos componentes do ato de comunicação. Em 

um texto de conteúdo essencialmente informativo, a linguagem tem uma função referencial. A linguagem é clara, direta 

e precisa, procurando traduzir a realidade com objetividade. Os textos jornalísticos, científicos e didáticos são o melhor 

exemplo da função referencial da linguagem. A alternativa “D) Estabelecimento da comunicação entre o emissor e o 

receptor da mensagem.” não pode ser considerada correta. Para que o expresso em tal alternativa fosse, de fato, a 

finalidade do enunciado, o destaque do texto seria o canal de comunicação. O uso de tal função pode ser visto nos 

cumprimentos diários (“Bom dia”, “Boa tarde”, “Oi”, “Tudo bem?”, “Como vai?”), por exemplo. 

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: texto, semântica e interação. 

Ensino Médio. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 448p. vol. único. (Conforme nova ortografia).  

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

02 05 01 04 

 
Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No trecho II. “O primeiro texto que publiquei em jornal foi uma crônica.” (1º§), o “que” atua como elemento anafórico. 

Anáfora é o mecanismo linguístico por meio do qual se aponta ou remete para elementos presentes no texto ou que são 

inferíveis a partir deste. É o caso do pronome relativo “que” que se refere a “texto”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: texto, semântica e interação. 

Ensino Médio. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 448p. vol. único. (Conforme nova ortografia).  

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

03 01 02 05 

 
Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “D) a variação entre “isso” e “isto” ocorre em atendimento à função sintática que possuem.” não pode ser 

considerada correta. A variação entre “isso” e “isto”, pois apesar de terem sim função sintática diferente entre si, não é 

tal fator que determina o uso de um e de outro, mas sim, o que determina o emprego dos dois termos é a localização 

em relação ao que é escrito no próprio texto. Em “O cronista é isso: fica pregando lá em cima de sua coluna no jornal. 

Por isto, há uma certa confusão entre colunista e cronista, assim como há outra confusão entre articulista e cronista.” 

(5º§), os dois pontos após “isso” indicam a introdução do referente proposto, não sendo o termo “cronista” o referente 

do pronome isso. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011.  

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

04 02 03 01 

 
Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão tratava de conteúdo programático previsto no edital publicado, a saber: Interpretação de texto. 

Fonte: Edital publicado.  

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

05 03 04 02 

 
Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “A) a expressão “o cronista é crônico” demonstra redundância intencional.” não pode ser considerada 

correta. Em “O cronista é crônico, ligado ao tempo, deve estar encharcado, doente de seu tempo e ao mesmo tempo 

pairar acima dele.” A redundância estilística ou retórica é uma das mais comuns formas de prolixidade. Ela consiste não 

apenas em explicitar em demasia, em detalhar superfluamente, em acrescentar ideias já claramente expressas ou 

implicitamente subentendidas, logicamente deduzíveis, mas também em sobrecarregar a frase com adjetivos e 

advérbios, com acumulação de sinônimos e repetição de palavras sem qualquer efeito enfático. Não é o que ocorre com 

a expressão em análise. Ao dizer que “o cronista é crônico” o autor explicita posteriormente que está se referindo à 

temporalidade, ao que concerne ao tempo presente no fazer do cronista.  

Fonte: GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. ed. 

Rio de Janeiro: FGV, 2010. 548p. (Atualizada com a nova ortografia da Língua Portuguesa). 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

08 06 07 10 

 
Questão: 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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Total de relógios: x 

_ um terço estão trabalhando e marcando a hora certa: x/3 

_ dois quintos não estão trabalhando:2x/5 

_ 20% estão trabalhando mas estão adiantados:20x/100=2x/10 

_ 4 relógios estão trabalhando mas estão atrasados: 4 

x/3 + 2x/5 + 2x/10 + 4= x 

10x+12x+6x+120=30x 

30x-10x-12x-6x=120 

2x=120 

x=120 relógios 

Relógios em funcionamento que não estão marcando a hora certa:  

20%de 60 + 4= 0,2.60 + 4 = 12+4=16 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

09 07 08 06 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando ‘x’ o lado de uma das salas e ‘y’ o lado da outra sala. 

4x+4y=40  (Soma dos perímetros) 

x+y=10 

x2 + y2= 52  (Soma das áreas) 

x2 +(10-x)2= 52 

x2 +100-20x+x2= 52 

2x2-20x+48= 0 

x2-10x+24= 0 

𝑥 =
10 ± √100 − 4.1.24

2
 

𝑥 =
10 ± √100 − 96

2
 

𝑥 =
10 ± √4

2
 

𝑥 =
10 ± 2

2
 

x’=6    ->  y’= 4         

x’’= 4   -> y’’=6 

Assim uma sala tem lado igual a 6m e a outra sala tem lado igual a 4m. 

_Soma dos perímetros: 4.6+4.4=24+16=40m2              _Soma das áreas:6.6+4.4=36+16=52m2 

razão entre os lados = 6/4= 1,5 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 14 15 13 

 
Questão: 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que todas as assertivas estão corretas no que equivoca-se, basta confrontar o texto das assertivas 
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com o texto  das regras deontológicas. Regras (II, V, VI, VIII e IX) 

Fonte: Estatuto dos Servidores Municipais. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 15 11 14 

 
Questão: 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Professor: Elisa Teixeira de Faria 

A questão aborda a penalidade aplicável nos termos do Código de Ética (Censura) e não as aplicáveis por infração 

disciplinar ao Estatuto dos Servidores Federais. 

Fonte: Código de Ética. 

 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 12 13 11 

 
Questão: 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A razão recursal sustenta que o recurso pode ser dirigido à autoridade superior à que praticou o ato, contudo, a questão 

refere-se à “reconsideração” que somente pode ser dirigida à mesma autoridade que proferiu o ato impugnado, nos 

termos do Estatuto dos Servidores, arts, 145 e 146. 

Fonte: Estatuto dos Servidores Municipais. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 20 18 16 

 
Questão: 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

São verdadeiras a primeira e terceira afirmativas. De acordo com a Constituição de 1988 o Brasil é uma República 

Federativa de caráter presidencialista composta por 26 estados e o Distrito Federal. O Brasil adota o modelo republicano 

de Estado onde três poderes independentes dividem a incumbência de gerir a vida pública, separando as funções de 

governar, legislar e administrar a justiça. São falsas as segunda e quarta afirmativas. O sistema legislativo brasileiro é 

bicameral, composto da Câmara Federal e do Senado que formam o Congresso Nacional e possui poderes 

independentes, sem subordinações. O Estado brasileiro é laico desde 1891 quando a primeira Constituição da República 

estabeleceu a independência da administração pública com relação a religiosa, e não a partir da Constituição de 1988.  

Fonte: Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2015, pp.68 a 70. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 16 19 17 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O estribilho do hino do Estado do Paraná tem a seguinte formação: “Entre os astros do Cruzeiro, És o mais belo a fulgir 

Paraná! Serás luzeiro! Avante! Para o porvir!” A redação do estribilho foi copiada exatamente igual a sua divulgada no 

endereço eletrônico oficial do Governo do Estado do Paraná. 
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Fonte: http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=84 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 17 20 18 

 
Questão: 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A afirmativa B está correta já que uma nova ocupação teve início a partir de 1730, com o tropeirismo, na região onde se 

encontra Cascavel, mas o povoamento da área do atual município começou efetivamente no final da década de 1910, 

por colonos caboclos e descendentes de imigrantes eslavos, no auge do ciclo da erva-mate. A afirmativa D está correta, 

pois A emancipação finalmente ocorreu em 14 de dezembro de 1952, juntamente com a cidade vizinha Toledo, mas por 

muito tempo a comemoração se deu no dia 14 de novembro de cada ano, devido a uma confusão entre a proposta do 

governador do estado da época, e a efetiva assinatura da lei. Em 20 de dezembro de 2010 foi sancionada a Lei nº 

5689/2010 que define a data de 14 de novembro de cada ano, como data oficial do aniversário da Cidade de Cascavel, 

comemorando a data de sua criação e não de sua emancipação.  A transformação de Cascavel em município é uma 

consequência de sua colonização e desenvolvimento e está inserido de forma destacável na história deste município. 

Fonte: http://www.cascavel.pr.gov.br/historia.php 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 32 37 28 

 
Questão: 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que o enunciado menciona o contexto dos direitos fundamentais quando deveria mencionar os 

direitos e garantias fundamentais, contudo, apesar de a doutrina trazer diferenças teóricas quanto aos dois conceitos, a 

Constituição elenca todas as garantias no Capítulo “Dos direitos e deveres individuais e coletivos” sem apresentar 

distinção textual entre direitos e garantias. Ademais, a distinção não era necessária à análise da questão proposta, posto 

que apenas exigiu-se o conhecimento expresso no art. 5º da Constituição. Ademais, quanto ao segundo argumento 

recursal a existência de creches para crianças desamparadas cuja progenitora esteja presa distingue-se da permanência 

da criança no estabelecimento prisional. 

Fonte: Constituição Federal. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 33 38 29 

 
Questão: 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que a jornada de trabalho de um professor é incompatível com a de engenheiro, contudo, a questão 

não é clara ao mencionar expressamente “presumindo-se a compatibilidade de horários.” Ademais, para os fins do art. 

37, XVI da Constituição, cargo científico é todo aquele que exija nível superior de formação, portanto, o cargo de 

Engenheiro é cargo científico para fins de acumulação. 

Fonte: Constituição, art. 37, XVI. 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 35 40 21 

 
 

Questão: 25 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso não se refere ao assunto tratado na questão 21 e sim à questão 22. A palavra “inovação” consta 

expressamente do art. 200 da Constituição.   

Fonte: Constituição. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 36 31 22 

 
Questão: 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que implantar e gerir o sistema de saneamento básico esteja compreendido na assertiva “C”, 

contudo a referida assertiva, consta expressamente do art. 200 da Constituição e menciona a mera participação na 

formulação e execução das ações de saneamento, Trata-se de atividade de planejamento e não de implantação.   

Fonte: Constituição. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 37 32 23 

 
Questão: 27 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso sustenta que a questão abordou conteúdo legal que se tornou vigente após a data de divulgação do Edital, no 

que assiste razão, posto que o texto referente à assertiva II corresponde a alteração trazida pela Lei n. 13.257 de 08 de 

março de 2016. 

Fonte: Conteúdo posterior à vigência do edital – ECA. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 38 33 24 

 
Questão: 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que a afirmativa III esteja correta, contudo, considera-se a idade do adolescente na data do ato 

infracional e não na data da condenação. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 39 34 25 

 
Questão: 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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O recurso sustenta que a assertiva II está correta, contudo o abrigo em instituição pública deve ser temporário e não 

permanente como consta na questão. A questão deve ser respondida com base na Lei n. 10741/2003, art. 45. 

Fonte: Estatuto do Idoso. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 21 26 36 

 
Questão: 31 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que a ausência da palavra “falsamente” no enunciado da questão prejudicou o entendimento, 

contudo, o enunciado já afirma que há um crime na conduta de “imputar a outrem o fato criminoso”, requerendo 

apenas a identificação do tipo penal e não uma abstração do enunciado. 

Fonte: Código Penal. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 22 27 37 

 
Questão: 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que a violência não tem origem apenas social, contudo, foi solicitado que se analisasse as 

alternativas na perspectiva do texto apresentado, isto é, marcar a alternativa que condiz com os argumentos do autor 

do texto. O autor do texto não aborda a violência advinda de fatores psicológicos como quer sustentar o recurso. 

Quanto ao segundo argumento recursal que sustenta que a assertiva correta é a letra B, a assertiva é falsa porque o 

texto destaca as medidas preventivas em detrimento das repressivas. 

Fonte: Leitura e compreensão de texto. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 23 28 38 

 
Questão: 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que o conteúdo abordado não encontra previsão editalícia, no que equivoca-se, posto que o 

conteúdo programático está expresso no item “Segurança pública nas Constituições Federal”. A questão aborda o 

conteúdo pertinente ao capítulo Segurança Pública na Constituição. Ressalta-se que a questão não diz que a Polícia 

Federal apenas atua como polícia judiciária. O enunciado afirma que pertence a ela esta função. 

Fonte: Constituição Federal – art. 144. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 24 29 39 

 
Questão: 34 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que a assertiva II esteja correta, contudo, para adquirir arma de fogo de uso permitido não basta a 

mera declaração de necessidade, é necessário preencher diversos outros requisitos como elencado no Estatuto do 

desarmamento.  
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Fonte: Estatuto do desarmamento. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 25 30 40 

 
Questão: 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta, equivocadamente, que reclusão e detenção são expressões sinônimas, contudo o art. 12 do Estatuto 

do desarmamento é expresso ao fixar a pena de detenção e não a de reclusão. 

Fonte: Estatuto do desarmamento. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

36 26 21 31 

 
Questão: 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que a afirmativa II está incompleta, pois não mencionou a expressão “cessando em virtude dela a 

execução e os efeitos penais da sentença”, contudo, a referida consequência jurídica, é desnecessária para a 

compreensão do direito expresso no item analisado. A afirmativa III também é falsa, posto que o crime considera-se 

praticado no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. 

Fonte: Código Penal. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 27 22 32 

 
Questão: 37 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O recurso é procedente posto que o aumento de pena em um terço é pertinente ao crime de invasão de dispositivo 

informático e não ao de violação de segredo profissional como constou na questão. Deste modo, a questão não oferece 

resposta. 

Fonte: Código Penal. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 28 23 33 

 
Questão: 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que a supervisão do porte de armas de fogo para as guardas municipais é de competência do 

Comando do Exército, contudo a supervisão compete ao Ministério da Justiça, conforme Estatuto do desarmamento, 

art. 6º, § 3º, redação dada pela Lei n. 10.884/2004. 

Fonte: Lei n. 10.826/2003 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 29 24 34 
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Questão: 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que o cidadão tem o direito de agir conforme previsto na Constituição, contudo a questão aborda o 

dever de agir nos termos do art. 13, § 2º do Código Penal, 

Fonte: Código Penal. 

 

 

 

II 

QUANTO A APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA. 

 

 

686000769 - Recurso Improcedente. Os cadernos de provas foram entregues e colocados nas carteiras com a capa para 

baixo, sem autorização dos fiscais para inicio das provas, garantindo que não houvesse acesso antecipado ao conteúdo. 

Conforme os procedimentos seguidos tendo em vista a ausência de reclamação nas atas de aplicação do concurso, resta 

garantido o sigilo e a isonomia entre os concorrentes. 

 

686000685 - Recurso Improcedente. Não há registros de reclamação nas atas de aplicação do concurso. Ressalta-se que, 

conforme item 4.12.11 do edital, dois candidatos presenciaram a abertura da embalagem de segurança onde estavam 

acondicionados os instrumentos de avaliação, lavrada ata desse fato, assinada pelos presentes, testemunhando que o 

material se encontrava devidamente lacrado e com seu sigilo preservado. 

 

686001098 – Recurso Improcedente. O recorrente teve seu pedido de reserva de vagas destinadas a candidatos com 

deficiência indeferido pela Comissão do Concurso por não atender o item 2.5 do Edital de Abertura de Concurso n.º 

029/2016, conforme Edital nº. 054, publicado em 16 de março de 2016. Ressalta-se que a concessão da prova ampliada 

não se configura em atendimento especial que implique ao candidato dilação de tempo ou auxílio na resolução da 

prova em face dos demais concorrentes, tratando-se de mera formatação diferenciada do caderno para facilitar a leitura 

de seu conteúdo, enquadrando-se, portanto, no item 1.13 do Edital de Concurso 029/2016. Quanto ao argumento 

referente ao recebimento de dois cadernos de provas e gabaritos, o fato apontado não configura qualquer prejuízo para 

a realização da prova, considerando que o conteúdo dos cadernos é idêntico, conforme mencionado pelo candidato no 

recurso. 
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

                                                                           

                         

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados pela Banca Examinadora da 

CONSULPLAN e pela Comissão Organizadora de Concursos, de acordo com as decisões e fundamentações 

supraelencadas. 

 

 Publique-se, 

 

Cascavel, 18 de abril de 2016 

 

 

 

CONSULPLAN 

 


