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Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 18h30min, reuniu-se, 

ordinariamente, o Poder Legislativo, tendo por local a sua sede, na Avenida Presidente Lucena, 

nº 3565. A Reunião foi declarada aberta pelo Presidente IVANIR GILMAR MEES, consistindo a 

mesma, Reunião Ordinária da 14ª Legislatura e do 2º Período Legislativo, de 2022. O Presidente 

declarou aberta a Sessão de nº 1898 e verificou-se a existência de quórum regular, constatando-

se a presença dos vereadores consoante a seguinte relação: CLEITON BIRK, EDIO INÁCIO 

VOGEL, FABIABI HEYLMANN, LEONIR SCHULER, MARLI HEINLE GEHM, MARLISE 

MARIA GRAFF, SATOSHI SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS.  Em seguida foi 

apreciada a ata nº 1897 do dia 16 de maio de 2022, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos 

os Vereadores.  

CORRESPONDÊNCIA: Ofício Gab. nº 149/2022 que encaminha para apreciação o Projeto de 

Lei nº 34/2022. 
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: O Vereador VOLNEI solicita: Ao Executivo: 1 – Solicitando que a secretaria 

de obras termine as bocas de lobo na Rua E, no Jardim Panorâmico, onde foi feita a 

pavimentação, e falta ligar a boca de lobo à caixa coletora; 2 – Solicitando o conserto do passeio 

público em frente a EMEF Jardim Panorâmico, o qual está aguardando conserto desde o dia 

16/01, o local é embarque e desembarque de alunos; 3 – Solicitando a substituição da tampa de 

bueiro na Rua E, esquina com a Rua Henrique Dias. 4 – Ofício para RGE solicitando a ligação 

de luz na Rua Riachuelo, 735 no Bairro Jardim Panorâmico, que é uma praça pública. A 

Vereadora MARLI solicita: 1 – Ofício ao Poder Executivo, solicitando que seja elaborado, 

publicado e enviado para a Câmara o Decreto para regulamentar a Lei Municipal nº 3258/2019, 

cujo prazo para adequação das empresas prestadoras de serviços, retirem os fios, ou cabos 

excedentes ou sem uso no Município de Ivoti decorreu em 26/08/2021, conforme art. 2º e 6º da 

Lei Municipal referida. A Vereadora justifica a proposição, pois todos os Vereadores estão 

recebendo várias reclamações e denúncias a respeito de fios rompidos, em excesso, soltos, 

colocando em risco os transeuntes, inclusive quando as reclamações são feitas pela internet há a 

adesão de ainda mais munícipes registrando suas queixas e marcando nas redes sociais os 

Vereadores, cobrando providências; 2 – Ofício ao Executivo solicitando providências com 

relação às lâmpadas de iluminação pública na Avenida Bom Jardim (a partir da sinaleira em 

direção ao Bar do Gordo) as quais piscando na última semana, bem como, trocar a Lâmpada de 

iluminação pública no poste localizado próximo a sinaleira; 3 – Ofício parabenizando a Banda 

Rainha Musical pelo aniversário de 100 anos, em especial ao diretor da banda, Sr. Valdemar 

Hoffmeister. O Presidente Ivanir solicita: 1 – Ofício para RGE, relatando que os moradores das 

Ruas Farroupilha, Santa Maria, Estância Velha e Sapiranga do Jardim Buhler, reclamam da 

constante falta de energia, sempre por volta das 19h; 2 – Ofício ao executivo solicitando o 

conserto da ponte na Rua Graça Aranha, logo após a Pracinha. 

TRIBUNA LIVRE: A Senhora Sonia Schallenberger se inscreveu e disse que hoje pela manhã 

recebeu um convite ela e seu marido para ficar fora por duas semanas, e aí foi verificar se tinha 

remédio suficiente, porque não pode ficar nenhum dia sem, e verificando só tinha mais uma 

cartelinha(remédio controlado prescrito pela psiquiatra). Como essa médica somente atende em  
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Novo Hamburgo, a mesma liberou que a clínica geral do Município prescrevesse a receita para a 

paciente. Então a paciente tentou um encaixe de uma consulta para conseguir a medicação, mas 

foi informada que não tinha mais horário disponível para essa semana, aí a paciente foi para casa 

e entrou em pânico em virtude dos problemas que tem, aí seu marido ligou para o Dr. Idemar, 

perguntando se poderia conseguir uma receita, ele disse que sim e prescreveu uma receita para 

um mês. A senhora Sonia disse que somente conseguiria uma consulta no Município para daqui 

a três semanas para conseguir uma receita... Sonia disse que Ivoti deveria ter condições de 

organizar isso melhor, e para consultar foi informada que somente para daqui a um mês... Sonia 

disse que conseguiu resolver o seu problema, pagou 50,00 para as receitas, mas e como ficam 

aquelas pessoas que não tem condições... Sonia pediu aos Vereadores, para que tomem alguma 

providência com relação ao assunto. A Vereadora Marli sugeriu que alguém da secretaria da 

saúde fizesse uma triagem, a fim de atender esse tipo de situação, e acha que deveria ser 

conversado com a chefia para verificar isso... Sonia disse que uma cartelinha do remédio dá para 

28 dias e custa 180,00 reais, não tem como estocar. O Vereador Satoshi parabenizou a Senhora 

Sonia por ter vindo na Câmara expor seu problema, e acha que as pessoas deveriam vir mais 

vezes na Câmara para relatar esse tipo de situação, a fim de que os Vereadores possam fazer 

algo a respeito... Satoshi acha que deveria existir um setor somente para atender esses casos... 

Cleiton falou para a Sonia já deixar agendada a sua consulta para conseguir o seu remédio... 

Sonia disse que isso mudou, que antes ela conseguia agendar durante a semana e a médica fazia 

a receita... O Vereador Volnei disse que acha que foi uma estagiária que atendeu a Sonia, que 

não tinha noção do remédio, e deveria ter chamado a enfermeira chefe e coloca-la a par do 

assunto... Edio disse que o que lhe chamou a atenção é que orientaram a paciente a ir no posto 

do Panorâmico ou Cidade Nova, não seria o caso da pessoa que atendeu a Sonia, de ligar para 

estes postos e perguntar, pois tem pessoas que não tem condições de se locomover até esses 

locais, pois não tem mais ônibus... O presidente agradeceu a presença da senhora Sonia pela 

coragem em vir ao Legislativo e expor o seu caso e falou da importância dos cidadãos de Ivoti 

fazerem isso, falou que a saúde ultimamente está sendo bastante questionada por uma série de 

problemas. Falou da importância de ficar sabendo, para poder tomar atitudes junto ao 

Executivo... Ivanir disse que é perceptível uma pequena melhoria, pois o Executivo já colocou 

mais um médico para atender nas segundas feiras em função das reclamações da comunidade... 

Ivanir falou de tentar achar alternativas junto com o secretário de saúde para tentar melhorar a 

saúde... Ivanir disse que recebeu uma reclamação de uma munícipe que estava agendando um 

horário, ficando uns 45 minutos no whats e quando confirmou o horário, já não tinha mais o 

horário disponível... Falou de outra reclamação referente aos telefones dos postos de saúde que 

ficam fora do gancho... Ivanir falou da necessidade do secretário da saúde rever esse 

procedimento... A Vereadora Marlise disse que também recebeu reclamação de pessoas 

referente agendamentos, da dificuldade para agendar consulta... A Vereadora também comentou 

da reclamação da falta de remédios... 

A Secretária da Educação, Senhora Cristiane foi convidada a se fazer presente para responder 

algumas questões a pedido do Vereador Volnei. O Vereador Volnei agradeceu a presença da 

secretária, e disse que é bom para esclarecer para a comunidade e também por causa de 

publicações nas redes sociais. O Vereador perguntou sobre a turma multiseriada da EMEF da  
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Picada 48 Alta, se essas crianças não tiveram prejuízo no estudo... A secretária disse que foi feita 

uma reunião com os pais dos alunos, nem todos vieram, mas conseguiram fazer alguns 

esclarecimentos. Falou que a turma multiseriada nas escolas do campo não existe por falta de 

professor, trata-se de escolas de turno integral. A secretária explicou que cada final de ano é 

feito o quadro de profissionais das escolas juntamente com os gestores, não sai pronto da 

secretaria da educação, sem antes discutir com o diretor, coordenador... Nas escolas do campo 

não tem como ter sempre as turmas separadas, porque pode acontecer de algumas turmas ter 02 

a 03 alunos e na outra turma ter 06 alunos, administrativamente não tem como colocar um 

professor para cada turma de 05, 06 ou 10 alunos... A secretária explicou que em meados de 

2005, 2006, as escolas do campo, tinham todas as turmas em todas as escolas e acontecia da 

multiseriada ser primeira, segunda, terceira e quarta anos juntos, e chegou um momento da 

administração que foi pensada a questão das escolas do campo, que é o pré, primeiro e segundo 

ano na EMEF Olavo Bilac, terceiro, quarto e quinto na EMEF Nicolau e os anos finais na EMEF 

Nelda. Dessa forma se consegue administrar que essas crianças não saiam e que as comunidades 

não morram... As crianças passam pelas três comunidades. Cristiane disse que na sua 

administração, senta com os gestores e pensam juntos e aconteceu que num ano optaram que os 

alunos da EMEF Guilhermina a partir do 5º ano já irem para EMEF Nicolau (A Guilhermina não 

faz parte das escolas do campo), por não ter a turma multiseriada, e por isso cada final de ano é 

feita uma reunião com os gestores e eles trazem a comunidade para a secretaria. Para este ano, 

os gestores optaram pelas turmas multiseriadas e ficar com seus alunos da comunidade e não 

juntar Guilhermina e Nicolau... Essa proposta foi discutida com os pais, e os pais comentaram 

sobre a professora que estava atuando até então, tinha ampliação de carga horária que optou por 

ficar com essa turma... Foi nomeada uma professora de concurso, que demora alguns dias para 

juntar toda a documentação... A secretária comentou sobre um pai que não concorda com a 

turma multiseriada, foi explicado ao mesmo que todo final de ano é feita a discussão e se 

colocam a disposição. Se a opção das escolas do campo for por definitivo não ter mais 

multiseriada, está tudo certo... A secretária falou também sobre a questão do zoneamento e disse 

que conseguiu uma autorização na comissão que tinha, que uma das quebras de zoneamento sem 

pedir autorização para a promotoria ou para a comissão, fossem as escolas do campo, porque a 

administração não quer que aquela proposta morra, que é uma proposta maravilhosa... No caso, 

as crianças no pré que querem ir da zona urbana para a zona rural, ficam numa lista de espera, e 

sempre tem vaga e por isso tem mais alunos nas escolas do campo. Cristiane disse que a criança 

pode ir, mas os pais precisam levar até a escola, é uma opção da família, porque lá tem o turno 

integral, onde três vezes por semana terão aula o dia inteiro, mas a família precisa fazer o 

deslocamento... Volnei perguntou quantos alunos tem nas turmas multiseriadas. A secretária 

disse que tinha 10 e 08 e agora tem mais 02 alunos, então tem 20 alunos... Referente ao 

questionamento do Vereador referente o prejuízo escolar, a secretária disse que pós pandemia 

não tem como dizer que nenhuma criança teve prejuízo... Cristiane falou sobre exonerações e 

saídas de cargos de diretores, falou que a secretaria tem em torno de 500 servidores e no início 

do ano tevem 09 exonerações de professores, desses uma é servidora que pediu exoneração do 

cargo da educação infantil para ocupar mais um cargo no fundamental ( ela tinha um cargo na 

educação infantil e um cargo no ensino fundamental), outra professora pediu exoneração por  
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questões de saúde em família e sete receberam novas propostas de trabalho. Disse que a maioria 

saiu do estado, somente uma ficou no estado...Cristiane falou sobre diretores, uma se aposentou, 

uma que retornou de licença gestante pediu para sair da direção e outra se afastou por questões 

de saúde... Falou também sobre o conserto da tela interativa da Escola 25 de julho, disse que a 

tela não tinha defeito no inicio e depois de um tempo de uso tinha um risco no meio da tela, 

quando acionaram a empresa e mandaram as fotos, a empresa disse que não iria consertar a tela 

e que iriam trocar por uma tela nova, e o prazo da entrega era até o dia 30/05, e chegou na 

semana passada, já está na escola. A tela mesmo com defeito durante todo o tempo foi usada. 

Cristiane também falou sobre o número de alunos da Ildo,  da Panorâmico e da 25 de Julho. 

Disse que até um tempo atrás saiu uma reportagem que a escola Ildo tinha mais de mil alunos, 

porém esse perído foi quando ela ainda era estudante, quando só na Ildo tinha os anos finais e na 

Mathias. Hoje, todas as escolas de ensino fundamental tem anos finais e infelizmente a Mathias 

não tem mais anos finais, e ela tem uma estrutura maravilhosa que deveria ter tido continuidade. 

Cristiane disse que o número de alunos da escola Ildo diminuiu um pouco, agora na sua gestão, 

com relação ao noturno, tem uma luta muito grande para buscar esses alunos e inclusive no final 

do ano passado foi feita uma pesquisa para ver quais os motivos para esses alunos não estarem 

procurando, talvez seja a localização, talvez centralizando o noturno numa outra escola possa 

resolver... Falou sobre a fiscalização dos comprovantes de endereço, dizendo que é um trabalho 

que demanda bastante, tanto para a equipe da semec, quanto para os fiscais, porque as denúncias 

chegam e é preciso fazer o zoneamento. A secretária disse que o zoneamento iniciou em 2017, 

quando a sua gestão assumiu e aconteceu a primeira convocação do promotor foi por causa de 

zoneamento, onde no ano anterior ele tinha pedido um mapeamento e estava solicitando 

novamente, então tiveram que de alguma forma apresentar ao promotor uma proposta (ele era da 

comissão)... Falou dos casos especiais, quando tem irmãos, a família precisa fazer a matrícula no 

seu zoneamento e no Jardim Panorâmico, entra numa lista de espera, em virtude do irmão... E, 

se sobrar vaga no pré na escola do  irmão, consegue colocar na mesma escola, porque se avalia 

que para a família é muito melhor... Cristiane falou sobre o questionamento referente um fato 

que aconteceu na educação infantil, de uma criança que convulsionou, dizendo que não tinha 

professor no local... Volnei disse que não tinha nenhuma das três gestoras no local. A secretária 

disse que a vice diretora está em licença gestante (ela não é substituída), a diretora estava de 

atestado naquela semana e a coordenadora estava na escola na parte da manhã até meio dia, e a 

tarde ela tinha um outro compromisso ( ela foi autorizada a resolver suas questões pessoais). 

Quando ela ficou sabendo do ocorrido, imediatamente retornou para a escola. A secretária disse 

que sente muito tranquila quanto a isso, porque tem formações e reuniões na secretaria sobre 

esses assuntos... O presidente abriu para os Vereadores fazerem seus questionamentos. A 

Vereadora Marli agradeceu a presença da secretária na Casa e disse ao Vereador Volnei que não 

vê nenhum aluno prejudicado pelo fato de ser atendido em turmas multiseriadas, falou que 

trabalhou por muitos anos com turmas multiseriadas, e as vezes acontece daquela criança que 

está numa turma inferior por estar junto com alunos de turma maior, cresce mais rápido e até se 

beneficiam... Marli disse que fica feliz por essas escolas do campo... Marli disse que está feliz 

com a educação do Município... Ivanir disse que há alguns meses esteve conversando com pais 

de alunos das escolas do campo e inclusive foi conhecer o projeto das escolas, disse que gostou  
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muito do projeto, e falou que esse turno integral deveria ser possível em todas as escolas do 

Município, o que para muitos pais seria a solução de um grande problema... Ivanir parabenizou a 

secretaria da educação por esse projeto nas escolas do campo e que o mesmo possa continuar e 

desejou sucesso para a secretária da educação e agradeceu por ter vindo à Casa Legislativa e 

disse que a tribuna sempre está disponível a qualquer um dos secretários, e não precisam esperar 

os Vereadores pedirem a presença, os mesmos tem autonomia de vir e usar a tribuna para aquilo 

que achar necessário...A secretária agradeceu a oportunidade e convidou-os para conhecer a 

proposta das escolas do campo, assim como as demais escolas. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 32/2022. Emenda aceita por todos os Vereadores. 

Projeto de Lei nº 34/2022 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2374/2008, que institui o 

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Ivoti. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto substitutivo ao Projeto de Lei nº 31/2022 – Altera a Lei Municipal nº 3.453 de 11 de 

janeiro de 2022, aprova o Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2022. Esse projeto foi 

substituído devido a erro de digitação. 

Projeto de Lei nº 33/2022 – Reinstitui o Programa de apoio ao produtor rural 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 30/2022 – Fica instituído a Campanha de Prevenção à Crueldade Contra 

Animais Domésticos e Selvagens denominada “ABRIL LARANJA”, altera a Lei Municipal nº 

3453/2022, que aprovou o Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2022 e dá outras 

providências. 

Projeto de Lei nº 32/2022 – Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a divulgar a relação e 

estoque dos medicamentos distribuídos gratuitamente à população através do Sistema Público de 

Saúde (SUS) e dá outras providências. 
 PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 28/2022 – Institui evento no calendário oficial de eventos do Município. As 

comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: SATOSHI comentou sobre os novos trechos que foram asfaltados, 

e disse que a comunidade o procura bastante via telefone solicitando medidas de segurança, em 

virtude dos veículos trafegarem em velocidade muito alta, e pediu que o departamento de 

trânsito coloque as faixas de segurança em dia, pois tem muitos lugares que não tem a faixa, 

além de placas de perímetro escolar e pintar ”PARE” no chão, além de redutores de velocidade 

como tachões a fim de evitar que aconteçam acidentes, principalmente na Regis Bitencourt. 

Ivanir pediu permissão ao Vereador Satoshi para incluir junto ao seu pedido, se existe previsão 

para a remoção do quebra molas próximo ao Sicredi. CLEITON solicitou uma faixa de 

segurança na Rua Caldas Junior, esquina com a Rua Felipe Exner, no Bairro São José, onde tem 

uma parada de ônibus com embarque e desembarque de alunos. MARLI disse que ficaram 

sabendo do quebra molas somente quando estava no lugar, e inclusive o Raul do Jornal colocou 

que a Vereadora é a favor dos quebra molas, muito pelo contrário, redutor de velocidade sim... 

Marli comentou que deveria ter deixado os canteiros com flores que tinha no local... MARLI  
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disse que a pedido do Presidente, representou a Câmara em duas ocasiões, sendo uma reunião 

com o pessoal da RGE, referente a instalação da rede de alta tensão, onde todos serão 

beneficiados e as empresas também, e nessa reunião a Vereadora comentou sobre a questão dos 

fios soltos nos postes, e falaram que em Porto Alegre existe uma Lei que cobra multa das 

empresas se não resolvem o problema. Marli disse que existe uma Lei Municipal 3.258 de 26 de 

agosto de 2019, um projeto de sua autoria, e já se passaram dois anos e a Lei deveria estar em 

andamento... Marli disse que está encaminhando ao Executivo solicitação para que regulamente 

essa Lei através de Decreto Municipal. Outra reunião foi com o pessoal do IPHAE que é o 

Instituto do Patrimônio Histórico, em virtude da Igreja Católica ser próxima ao local para a 

construção do Pronto Atendimento, onde o projeto precisa ser refeito por causa da altura do 

prédio, e em conversa com os representantes foi solicitado que a liberação fosse feita de acordo 

com a altura da casa do vizinho próximo, Sr. Claudio... Marli relatou um caso que aconteceu 

com uma paciente com dengue, atendida por um médico do PA, que a atendeu muito bem, 

aplicando soro e solicitando exames, que ficariam prontos no outro dia, então o médico pediu 

para a filha da paciente que trouxesse os exames para avaliar e que não precisava trazer a 

senhora que estava acamada em virtude da doença, e se tivesse alguma alteração no exame, aí 

sim, teria que trazer a paciente (disse que estaria conversando com o Prefeito para que o mesmo 

entre em contato com a chefia da empresa, para não enviar mais essa médica para cá)... Quando 

chegou a vez de ser atendida, a médica (foi o primeiro dia de atendimento dessa médica no PA) 

perguntou o que estava sentindo, aí ela disse que só veio trazer os exames da mãe para 

avaliação... A médica cruzou os braços e se jogou para trás e disse que não iria atender, que 

tinha que trazer a paciente... Marli disse que esse tipo de médico não serve para atender o povo 

Ivotiense... Então a paciente saiu do consultório e procurou a enfermeira que pegou os exames, 

mas não resolveu nada... Mas indo atrás, foi constatado que os exames não estavam alterados... 

Marli comentou que provavelmente a atendente não estava usando o crachá de identificação, e 

disse que se na próxima semana vai passar na Prefeitura e ver que os servidores não estão usando 

o crachá, vai estar encaminhando denúncia para a Promotoria, porque existe a Lei... Marli 

apresentou os dados do coronavírus com 21 novos casos, sendo 06 masculinos e 15 femininos. 

VOLNEI disse que esteve na reunião do conselho da saúde e está preocupado, e falou da água, 

que provavelmente vai ser mista, conforme o representante da Autarquia falou, isso quer dizer 

que vai ser de rio e do subsolo... Volnei disse que nos últimos quatro anos foram construídos 33 

prédios com mais de 10 apartamentos, só no ano passado foram 12 prédios... Foi sugerido 

mecher no Plano Diretor para segurar o crescimento da cidade para não faltar água. Volnei disse 

que no Projeto Ivoti100 foi falado de colocar chafariz em tudo que é lado, e o representante da 

Autarquia disse que isso é ilusão... Volnei disse que questionou os 50% de água que são 

desperdiçados, se existe um cronograma... Volnei solicitou que a Autarquia informe quantos 

litros de água são coletados e quanto em metros cúbicos é cobrado por mês no Município. 

Solicitou também ofício para a secretaria da saúde para que providencie um toldo removível 

para ser usado nos dias de chuva quando tiver enterros no cemitério municipal. O Vereador 

Cleiton pediu um aparte e fez comentários sobre a questão da água dizendo que cada semana a 

Autarquia está abrindo o asfalto próximo ao antigo curtume Fritsch, e sugeriu que naquele trecho 

os canos fossem retirados da via e colocados na calçada. Também comentou sobre vertente de  
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água que vem dos morros no Bairro Feitoria Nova, sugerindo que ali fosse feito um poço. O 

Vereador Edio disse que há anos atrás vieram geólogos renomados para Ivoti que na época já 

falavam desses problemas e sugeriu que fossem feitos estudos para ver como vai ficar a questão 

da água num futuro próximo... Edio falou que na época em que a corsan era responsável pela 

água, o Raul enchia a boca e dizia que a mesma era um vabide de emprego, e na época tinha 08 

pessoas trabalhando na corsan. Edio questionou quanto servidores tem na Autarquia... Edio 

desejou que o Raul vivesse mais uns 50 anos, no mínimo para vivenciar e acompanhar as 

bobagens que ele falou até hoje sobre a água... Ivanir comentou sobre a fala do Vereador Cleiton 

sobre a troca dos canos e deslocamento para a calçada e se referiu a troca dos canos na Rua 

Graça Aranha, onde foram trocados em toda a sua extensão, porém no meio da rua e questionou 

do porque não foram deslocados para a calçada... Ivanir sugeriu fazer esse questionamento para 

a Autarquia. Ivanir falou sobre a questão do crescimento da cidade, que já está refletindo na 

saúde, na educação... Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente Sessão e 

convocou a todos para a próxima no dia 06/06 às 18h30min. E para constar, eu ESTER 

DOLORES MÜLLER KRÜGER, secretária do legislativo, elaborei a presente ata, a qual, após 

ser lida e aprovada, será assinada pelos senhores PRESIDENTE e SECRETÁRIO da Mesa 

Diretora. 

 

 

 

IVANIR GILMAR MEES                                                           VOLNEI RENATO GROSS  

Presidente do Legislativo                                                                           Secretário 


