Fl. 01 (30ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.970/2016 – DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUARTO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 19.12.2016.
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, tendo como local o
Plenário Honorina Ribas Lopes, na sala de sessões Edmundo Roewer, à Câmara Municipal de
Vereadores de Ibirubá, às dezenove horas e vinte minutos, foi constatada a presença dos
vereadores: Ilvo Adam Schlintwein, Silvestre Antônio Rebelato e Rogério Mauri de Oliveira,
integrantes da Bancada do PMDB; Oneide Neuland, da Bancada do DEM; Abel Grave,
Vanderlei Santos de Souza e Alberi Antônio Behnen, integrantes da Bancada do PRB; Liberto
Leomar Franken e Carlota Elisa Artmann, integrantes da Bancada do PP; Olindo de Campos, da
Bancada do PT; Elói Ferraz de Andrade, da Bancada do PDT. Constatado quórum regimental o
Senhor Presidente, Olindo de Campos, declarou abertos os trabalhos e determinou que o
Secretário, Abel Grave, fizesse a leitura do texto bíblico. Em seguida o Presidente solicitou que o
secretário Abel fizesse a leitura da CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA, sendo que após
colocou a mesma em discussão e posteriormente colocou a ordem do dia em votação: Aprovada
por unanimidade. O Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.969/16
(ordinária): Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício Nº 222/16 para o Executivo Municipal,
encaminhando material da sessão ordinária do dia 12 de dezembro; Ofício Nº 223/16 para o
Executivo, encaminhado cronograma de desembolso financeiro para o mês de dezembro; Ofício
Nº 224/16 para a Secretaria Municipal da Fazenda referente valor base para cálculo do Passivo
Atuarial com o RPPS; Ofício Nº 225/16 para o Jornal O Alto Jacuí, encaminhando material da
sessão ordinária do dia 12 de dezembro, para divulgação; Ofício Nº 226/16 para o Presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos parabenizando pela excelente organização e realização do jantar
dançante de confraternização que ocorreu dia dez de dezembro; Ofício Nº 227/16 para o Rotary
Clube de Ibirubá parabenizando pela excelente organização e realização da Pernada Rotaryana,
que ocorreu dia oito de dezembro; Ofício Circ. Nº 228/16 para os jogadores, comissão técnica e
dirigentes dos times: Águia Branca – campeão categoria Aspirante; Juventude do Triunfo –
campeão categoria Principal; Atlético A e B – vice-campeão das categorias Principal e
Aspirante; parabenizando pelas conquistas dos títulos na Copa do Interior. O Presidente solicitou
que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da
Brigada Militar para solenidade de formatura do PROERD das turmas do 5º ano do ensino
fundamental da rede pública municipal de Ibirubá e Quinze de Novembro, dia vinte e dois (22)
de dezembro, às 15hs, na Casa de Cultura; Ofício nº 060/16 do DAER de Cruz Alta, em atenção
ao ofício nº 215/16 desta Casa, referente a execução de patrolamento da ERS 506, desobstrução
bueiro, próximo propriedade do Sr. Arlindo Bortz e sobre a possibilidade de convênio entre
DAER e Prefeitura de Ibirubá para manutenção da ERS 506; Ofício nº 10198/16 do Tribunal de
Contas, encaminhado cópia da Certidão de Decisão, remetido ao Executivo desse município para
fins de cobrança; Informe FAMURS; Ofícios e folders de cursos diversos. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 145/2016: O vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da Bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, da
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e da Secretária de Educação, Cultura,

Fl. 02 (30ª Sessão Ordinária)
Turismo e Desporto, providencie a roçada das margens da rodovia VRS 824, que liga Ibirubá a
Quinze de Novembro. Justificativa: A roçada das margens é necessária para dar visibilidade e
mais segurança na rodovia. Destaco que já necessitei do acesso ao acostamento, mas devido à
grande quantidade de vegetação na beira da rodovia não soube como proceder. Da mesma forma
menciono que muitos acidentes já ocorreram, e devido as festividade de final de ano, e por ser
uma rodovia de acesso aos Balneários da cidade vizinha nessa época de veraneio, aumentam
consideravelmente o número de veículos que por ali transitam, oferecendo perigo aos usuários da
referida rodovia. Cabe ressaltar que já solicitei através da indicação 138/16 (anexo), datada em
28/11/16, mas infelizmente nada foi feito pela nossa Administração, sendo que o Município de
Quinze de Novembro, desde então, já efetuou a limpeza duas vezes, e agora se encontra
novamente a necessidade de roçar, por esse motivo reapresento a indicação. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 146/2016: O vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da Bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie a instalação de redutor de velocidade (quebra-mola) na Rua General Osório,
passando pela RS 506, no bairro Hermany, sendo esta uma solicitação dos moradores devido a
alta velocidade que os veículos passam pelo local. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 147/2016:
O vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da Bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, verifique
a questão de vagas junto as Creches Municipais, pois recebi relatos de que muitas mães, que
trabalham, estão encontrando dificuldades de conseguir vagas para seus filhos, enquanto algumas
mães, que não trabalham, possuem seus filhos em creches. Por isso, há necessidade de verificar
se estas informações procedem, para que sejam feitas as devidas correções. LEITURA DO
PARECER Nº 18.550 DO TRIBUNAL DE CONTAS, referente Processo de Contas de
Governo dos Administradores do Executivo Municipal de Ibirubá, referente ao exercício
de 2014: Baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento. LEITURA DOS PARECERES
E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 012/2016: Atualiza a
Unidade Fiscal Municipal, determinando seu valor inicial; atualiza a Taxa de Vistoria, alterando
a Lei Municipal nº 510/74 de 26/12/74 – Código Tributário Municipal, e suas alterações. Leitura
dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e
Orçamento. Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 012/16: Aprovado por
unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 013/2016: Altera dispositivos da Lei Complementar nº 074/2012.
Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de
Finanças e Orçamento. Discussão e votação em destaque do Art. 2º que altera os incisos I e II:
Aprovado com seis (06) votos favoráveis dos vereadores Abel, Alberi, Vanderlei, Liberto,
Carlota e desempate do Presidente Olindo, e cinco (05) votos contrários dos vereadores
Silvestre, Rogério, Ilvo, Elói e Oneide. Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº
013/16: Aprovado com nove (09) votos favoráveis e um (01) voto contrário do Silvestre.
ENCAMINHAMENTOS VERBAIS: O vereador Silvestre falou que irá encaminhar ofício para
a Prefeitura Municipal, solicitando recolhimento de entulho em uma rua do barro Pôr-do-Sol,
sendo que fez questão de mostrar fotos da situação e a conversa de um morador do local
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solicitando ajuda e providencias, através das redes sociais. Também falou sobre encaminhar um
ofício para o Clube Atlético Bangú, parabenizando pelo excelente almoço de confraternização
realizado no último sábado, dia dezessete de dezembro, ocasião em que recebeu uma placa de
homenagem em reconhecimento aos recursos que conseguir para aquela entidade, por isso quer
fazer um agradecimento. O vereador Silvestre também falou em mandar um ofício para o
Engenheiro Fabiano, do DAER de Cruz Alta, em reconhecimento ao seu esforço e
comprometimento, trazendo a resposta de um ofício da Câmara pessoalmente e entregando em
mãos, mostrando responsabilidade. O vereador Elói cobrou do Presidente Olindo por não ter
colocado na pauta seus Projetos, referente mudanças no Plano Diretor, os quais ficaram na
gaveta, e como não se reelegeu, e esta era a última sessão ordinária, não teria mais chance de
defendê-los. Aproveitou para se despedir, pedindo desculpas caso tenha ofendido alguém no
passar deste mandato e dizendo que aprendeu muito com todos e que sempre procurou ter uma
conduta pelo certo. O vereador Silvestre observou que protocolou ofício nesta Casa denominado
a quadra de esportes do bairro Jardim, sendo que só poderia fazer o projeto quando a obra fosse
concluída, mas comentou que irá reapresentar esta proposta no próximo ano. O vereador Olindo
pediu para encaminhar ofício para o Gabinete da Primeira Dama, parabenizando pelo sucesso do
Natal Luz nos bairros do Município. Também pediu para encaminhar ofício para a UVERGS,
agradecendo pelo prêmio que recebeu na última semana, sendo o título de Honra ao Mérito.
Presidente consultou novamente os vereadores sobre fazer as fotos do quadro da 15ª Legislatura
coloridas, e não mais preto e branco? Todos concordaram em fazer as fotos do quadro coloridas.
Posteriormente o Presidente, de imediato, passou para o último item da ordem do dia, em um
espaço máximo de cinco minutos e tolerância de quarenta segundos para cada vereador:
MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: O vereador ALBERI
ANTÔNIO BEHNEN, do PRB: Cumprimentou a todos. Falou que vai sentir saudades do
espaço na Tribuna, encerrando um ciclo de sua vida de vinte (20) anos de vereança, com muita
felicidade e alegria. Agradeceu a comunidade que lhes conduziram, a imprensa, aos vereadores e
ex-vereadores, da Casa, em especial para a secretária Angélica, a pessoa que mais tem anos de
Casa, ao Dr. Rodrigo e aos demais que não estão aqui, pelo agradecimento e reconhecimento do
trabalho que lhe ajudaram, porque sem dúvida se não fossem eles (as) muitos equívocos e erros
teria cometido, se não foi perfeito, nunca vai ser, mas o pessoal da Casa colaborou para que ele
errasse menos. Falou do Fucks (Gustavo Schroeder), Carlos Jandrey e Mário Pedersen, que
foram seus colegas vereadores, que depois participaram do Executivo, ao Valdir Rebelato, não
foi colega, mas ensinou muito. Falou também do Silvestre Rebelato, com sua experiência,
mesmo com os debates se “farpeando” e se contradizendo nas opiniões, mas sempre respeitando
ele muito, porque ninguém está aqui por acaso, nem um dos senhores, nem os que passaram aqui
e especialmente uma pessoa que tem oito (08) mandatos, com a bagagem que tem e
reconhecimento como Líder Nacional dos Vereadores e no Estado a fora. Falou da última sessão
do ano, no dia da sua Diplomação, tiveram a felicidade, pois juntamente com o Abel, e os demais
vereadores (as) que se elegeram, receberem seus Diplomas. Falou das pessoas que lhe ajudaram,
agradeceu com muita emoção e alegria, pois dedicou a vida, porque gosta do que faz, e como o
Abel usava nos Comícios, não veio ao mundo para ter dinheiro e sim para ter amigos. Falou de
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seus ensinamentos, que recebeu de seus pais e de seus mestres, mas que seu maior aprendizado
foi nesta Casa, da participação nos cursos que fez, conheceu novos lugares e novas situações
administrativas onde possa captar para hoje trazer de retorno para nosso Município. Falou do
orgulho de ser ibirubense, de gostar da terra da Pitangueira do Mato, ele não é diferente.
Agradeceu todas as pessoas que colaboraram por estes vinte (20) anos de vereança, que vai
encerrar no dia trinta e um (31), e falou, muito emocionado, que não sabe como vai agir quando
chegar a segunda-feira e não ter mais sessão para ir. Falou que se dedicou ao máximo todo este
tempo de sua vida, em todo este tempo, faltou uma sessão, porque estava em Brasília, e mais
outra porque não conseguiram contado com ele, senão sempre esteve presente. Agradeceu a
todos que se fizeram presentes na sua vida de vereança. O vereador ABEL GRAVE, do PRB:
Cumprimentou a todos. Agradeceu a todas as pessoas que depositaram confiança nele. Falou que
durante os quatro anos de Casa aprendeu muito, aprendeu a gostar da política e que através dela
é possível transformar a vida das pessoas. Falou que estava indo para o próximo desafio em
2017, e pediu a colaboração das pessoas. Agradeceu a todos os seus colegas vereadores e ao
povo que lhe deu oportunidade, e colocou que naquele dia teve dois desafios, um deles era à
Diplomação e outro era saber que seu filho havia passado de ano, então ele havia alcançado
praticamente todos os objetivos, como pessoa e como família, e queria retribuir com muito
trabalho. Agradeceu aos funcionários da Casa. Disse que encerrava o ano com a palavra
“gratidão”. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos.
Agradeceu a todos os funcionários da Casa, em especial ao Rodrigo, aos seus eleitores e aos seus
familiares. Disse que continuava o mesmo, muito alegre e com muito respeito, que não misturava
política com amizade, nem com seus negócios, que queria ter cada vez mais amigos, e que
durante o tempo na Casa sempre procurou fazer o melhor. Agradeceu por tudo o que aprendeu
com todos seus colegas, e desejou um feliz Natal e ano novo. O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Disse para a população de Ibirubá
que receberiam o seu carnê do IPTU com vinte e dois, ou vinte e três (23%) por cento de
aumento, que eles, da oposição, haviam votado contra, mas já estava resolvido, pois a situação é
a maioria. Registrou que naquele dia ele havia sido Diplomado, recebido das mãos do
Excelentíssimo Juiz da Comarca de Ibirubá, o Senhor Rauph, lhe concedendo mais quatro anos
na Casa, e para ele era uma grande honra, por isso agradeceu seus eleitores, e falou que seu
comportamento seria o mesmo dos vinte e oito (28) anos que passou pela Casa, ouvindo a
população. Colocou que foi líder do PMDB na Casa, e disse ao vereador Ilvo que ele poderia sair
de cabeça erguida na rua, pois prestou um excelente trabalho. Ao vereador Elói falou que muitas
pessoas sentiriam falta do trabalho dele, principalmente na área da saúde. Falou que o vereador
Oneide continuaria na Casa, quieto, “na dele”. Ao vereador Rogério, disse que ele deixaria uma
marca do tamanho da família dele, de sua honra, do tamanho de um homem público, exemplar,
disse que a oposição não foi raivosa, e que nunca uma oposição havia contribuído tanto, mesmo
porque o Executivo havia dado margem para que eles governassem na Casa. Falou que
continuaria na luta pela filantropia do Hospital. Dirigindo-se aos vereadores da situação, disse
que viu o quanto lutavam para aprovar os projetos, pois eles, vereadores da oposição, votavam
contra, porque não eram projetos bons, eles votaram contra a criação de uma secretaria que deu
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um gasto para a população, votaram contra o IPTU, e outros vários projetos, e ele admirava a
situação, pois seguiam as ordens que vinha do Executivo. Disse que sempre esteve do lado da
população mais pobre, que lutavam por saúde e que muitas vezes não tinham, que reclamavam
da falta de vagas nas creches, da falta de recolhimento de lixo, da falta de iluminação, do
calçamento e demais situações. Observou que reconhecia que não era só desastre, pois uma
Administração, que administrava com setenta e dois milhões, e na próxima Administração seria
oitenta e dois milhões e ainda buscava dinheiro emprestado, era evidente que algo deveria ser
feito. Disse que era preciso legislar a favor das pessoas que lhes elegiam. Agradeceu todos os
funcionários e disse que continuaria sendo o vereador que mais trabalhava na Casa. Falou ao
Presidente Olindo que ele lhe surpreendeu positivamente, pois o PT é muito “raivoso”. Desejou a
todos um feliz Natal e que em 2017 rebrotasse a esperança, pois as coisas não estavam boas, e
que continuaria ajudando, porque conhecia muitas pessoas, e que não gostaria que lhes usassem,
como fez um ex-prefeito, que após ele lhe mostrar o caminho ele seguiu sozinho e nunca mais
lhe procurou. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a
todos. Despediu-se com grande alegria, e disse que na primeira sessão, há quatro anos atrás, sua
esposa e filha estavam presentes, bem como o seu pai o senhor Antônio, que naquela noite
também se fazia presente. Falou que como cidadão, sempre defenderá a Câmara de Vereadores,
onde sai as grandes ideias, e precisa ser valorizada. Comentou que para ele a política é fazer o
bem para a comunidade, que a política não é ruim, o que é ruim é a atitude de certos políticos,
que palavras emocionantes têm que ter atitudes e que a oposição é necessária. Colocou que para
ele é uma honra ter se colocado como candidato à Majoritária, e estar na galeria da Câmara
Municipal, assim como o seu avô Arlindo Metzdorf, e seu tio João Carlos Metzdorf. Desejou
sucesso aos futuros vereadores, ao futuro Prefeito Abel e ao Vice Alberi, e disse que esperava
que eles fizessem o que eles prometeram em campanha, com transparência, e que eles
valorizassem os onze vereadores. Falou que ele vinha da escola do cooperativismo que muitas
vezes era necessário se “bater na mesa”, mas sempre com muito respeito, e ele sempre procurou
ter isso, sempre votou na Casa posicionado, e que sai da Casa tranquilo. Agradeceu a todos os
funcionários que passaram pela Casa durante os quatro anos anteriores, que formaram um grande
grupo de amizades. O vereador OLINDO DE CAMPOS, do PT: Cumprimentou a todos.
Agradeceu a todos os funcionários da Casa, colegas vereadores e as pessoas que estavam
presentes na Sessão. Falou que é um momento importante onde está se despedindo da Casa, mas
que aprendeu muito. Agradeceu a todos que lhe ajudaram neste ano e desejou para o futuro
Prefeito Abel e ao futuro Vice Alberi, muito sucesso nesta nova caminhada. Contou que esteve
na UVERGS, recebendo o Título de Honra ao Mérito como Presidente da Câmara de Ibirubá.
Contou também que hoje, quando colocava o quadro de Presidente da Câmara, foi um momento
de orgulho e muita honra, de fazer parte da Galeria dos Vereadores. Agradeceu ao trabalho de
cada um de seus colegas da Casa, comunidade, e as pessoas, desejando um Feliz Natal e um
próspero Ano Novo. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a
todos. Disse que estava “saindo” da Casa, mas que havia deixado encaminhado a filantropia do
Hospital, também haviam solucionado uma questão de rede de água no Bairro Hermany, a
pedido do morador Mário Sérgio Hames. Agradeceu a comunidade pelos dois mandatos que
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esteve na Câmara, colocou que foi Presidente da Casa por um breve período, foi Diretor da
Secretaria de Educação do Estado, foi Secretário da Fazenda do Município de Ibirubá e
atualmente era o Presidente da ASCAMAJA, que para ele era um orgulho muito grande.
Observou que sua trajetória sempre foi de ajudar as pessoas e que sua família não teria do que se
envergonhar dele, apesar de terem tentado fazendo algumas denúncias a seu respeito. Disse que
defendeu ao patrão que paga seus funcionários, que defendeu a todos dentro da comunidade,
independente se haviam votado nele ou não. Desejou sucesso a todos os futuros vereadores,
dizendo que aprendeu muito, por isso agradeceu a todos os seus colegas vereadores, aos
Presidentes que passaram pela Casa, e por último agradeceu a todos os funcionários, citando a
secretária Angélica, o contador Fabiano e a tesoureira Rosane, que são os concursados. O
vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do PRB: Cumprimentou a todos. Observou que
esta era a última sessão ordinária do ano de 2016, e estava encerrando um mandato. Agradeceu a
toda a comunidade que lhe proporcionou mais quatro anos na Casa, disse que tinha muita
gratidão pelas pessoas que lhe ajudaram. Agradeceu em nome da Juliana Costa e da Iara às
pessoas que torciam por ele e a toda sua família. Agradeceu à confiança que foi depositada no
Abel e Alberi, porque ele sempre defendeu o nome do Abel perante o grupo do Frentão, pois
confiava no Abel, e o Alberi foi reconhecido pelo seu trabalho. Pediu à comunidade que
trouxessem subsídios à nova Administração. Agradeceu aos funcionários da Casa, e a todos os
seus colegas vereadores, dizendo que aprendeu muito com todos, ao vereador Silvestre se referiu
a ele como um grande amigo, apesar de ele ter “lhe enxergado” bastante nos últimos dias, ele lhe
ensinou bastante. Parabenizou ao Presidente Olindo pelo trabalho realizado, falou que ele e o
vereador Olindo do Bairro Progresso, deixaram a sua marca. Desejou a comunidade um feliz
Natal, e sucesso a todos os futuros vereadores. O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN,
do PP: Cumprimentou a todos. Disse que era a sua última tribuna, e lastimou porque na última
sexta-feira todos os Sindicatos do Rio Grande do Sul estiveram desencadeando a discussão sobre
a Reforma da Previdência, porque depois de anos de trabalho, para conseguir primeiramente,
meio salário de aumento aos produtores rurais e depois de muitos anos, conseguir, após
movimentos sindicais, um salário mínimo, e hoje essa Reforma da Previdência vinha tentando
aumentar a idade para se aposentar. Parabenizou o Presidente do Sindicato, Leonir, e disse que
estava apoiando esta causa. Se despediu da Casa, agradecendo as pessoas que há quatro anos
atrás, lhe depositaram confiança através do voto, e disse que procurou retribuir trabalhando em
prol da comunidade. Agradeceu a todos os funcionários que trabalharam na Casa durante os
quatro anos. Falou que não colocou o seu nome a disposição porque entendia que outros
mereciam a oportunidade de ocupar uma cadeira na Câmara. Desejou feliz Natal e ano novo a
todos. O vereador CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Agradeceu
aos funcionários, a Angélica que sempre lhe auxiliou, ao Fabiano e a Rosane que faziam as
cobranças dos documentos e ao Rodrigo que lhe ensinou muito. Disse que quando um vereador é
eleito, ele chega “perdido” na Casa e é difícil debater, principalmente com o vereador Silvestre
que estava na Casa há vinte e oito anos, e fazia oposição muito bem, mas apesar disso ela sempre
foi bem posicionada em suas decisões. Agradeceu seus filhos Carlos Augusto, Eduardo e o
Marlon que sempre apoiaram o Frentão. Disse que fez sua campanha voltada para as famílias,
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mas o povo entendeu que precisava haver mudança, colocou que ficava feliz, pois foram eleitas
três mulheres. Agradeceu as famílias que lhe receberam em suas residências, as pessoas que
votaram nela, e se colocou a disposição de todos, dizendo que estaria no escritório Artmann para
ouvir até mesmo queixas. Desejou Feliz Natal e Ano Novo. O Presidente deu por encerrado os
trabalhos às vinte e duas horas e dez minutos (22h10min). Os trabalhos foram presididos pelo
Presidente, vereador Olindo de Campos, e secretariados pelo vereador Abel Grave, 1° Secretário.
Do que eu, Abel Grave determinei que fosse lavrada à determinada a presente ata que após lida e
aprovada, será assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

OLINDO DE CAMPOS,
Presidente do Legislativo Ibirubense.

ABEL GRAVE,
Secretário.

