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ATA DA 8ª (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ.

Aos 05 (cinco) dias do mês de abril do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às
17h00 (dezessete) horas, no Plenário Geraldo Bastos Osterno, na Rua Rios,
S/N, conforme Portaria nº 018/2017, de 03 de abril de 2017, realizou-se a 8ª
(oitava) Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa, sob a
presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar Alencar
Neto e secretariada pela Senhora Primeira Secretária Socorro Osterno Neves.
Chegada a hora regimental, o Excelentíssimo Senhor Presidente autorizou a
Senhora Primeira Secretária a fazer a chamada dos Senhores Vereadores.
Estiveram presentes os seguintes Vereadores: Antônio Ademar Alencar Neto,
Presidente; Francisco Robério Vasconcelos, Vice-Presidente; Socorro Osterno
Neves, Primeira Secretária; Iná Maria Macêdo Osterno, Segunda Secretária;
Edilson dos Santos Vasconcelos; João Batista Viana; José Erasmo Ramos
Soares; Manuel Fredney Rios; René Osterno Rios; e, Rusemberg Gomes
Guimarães. Esteve ausente o Senhor Vereador Edmilson Leocádio Sampaio.
Contamos também com a participação de vários munícipes. Sequenciando, o
Excelentíssimo Senhor Presidente, verificando quórum regimental para dar
prosseguimento aos trabalhos, iniciou o Pequeno Expediente, ordenando a
Senhora Primeira Secretária a dar conhecimento ao Plenário de todas as
matérias e correspondências que deram entrada na Casa. Na oportunidade, a
Senhora Primeira Secretária leu as seguintes correspondências: Ofício nº
04042017/01, oriundo da Secretaria de Infraestrutura, em resposta ao
Requerimento nº 015/2017, de autoria do Vereador João Batista Viana,
justificando ausência do Senhor Secretário na presente sessão, para qual havia
sido convocado; Ofício nº 03042017/02, de 03 de abril de 2017, oriundo da
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, em resposta ao
Requerimento nº 014/17, de autoria do Excelentíssimo Senhor Presidente
Antônio Ademar Alencar Neto; Ofício nº 04042017/01, de 04 de abril de 2017,
oriundo da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, em
resposta à Indicação nº 001/17, de autoria do Vereador Rusemberg Gomes
Guimarães; Ofício nº 04042017/03, de 04 de abril de 2017, oriundo da
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, em resposta à
Indicação nº 004/17, de autoria do Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos;
Ofício nº 04042017/04, de 04 de abril de 2017, oriundo da Secretaria de
Planejamento, Administração e Finanças, em resposta à Indicação nº 002/17,
de autoria do Vereador José Erasmo Ramos Soares; e, Ofício nº 04042017/05,
de 04 de abril de 2017, oriundo da Secretaria de Planejamento, Administração
e Finanças, em resposta à Indicação nº 003/17, de autoria do Excelentíssimo
Senhor Presidente Antônio Ademar Alencar Neto. Prosseguindo, a Senhora
Primeira Secretária leu as seguintes proposições: Mensagem nº
011/2017/Projeto de Lei nº 011/2017, de 28 de março de 2017, de autoria do
Poder Executivo, que autoriza a abertura de Crédito Especial Adicional ao
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vigente Orçamento Fiscal do Município de Marco no valor de R$ 90.000,00
(noventa mil reais), na forma que indica e dá outras providências, protocolizado
sob o nº 960/17, em 28.03.17; Indicação nº 005/2017, de 28 de março de 2017,
de autoria do Senhor Vereador Rusemberg Gomes Guimarães, indicando ao
Chefe do Poder Executivo Municipal o envio de Projeto de Lei Municipal a
tornar obrigatória a publicação de contratos de locação celebrados entre o
Executivo Municipal e outros, em prazo não superior a 15 (quinze) dias da
assinatura destes contratos, protocolizado sob o nº 971/17, em 30.03.17;
Requerimento nº 016/2017, de 28 de março de 2017, de autoria da Senhora
Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno, solicitando do Excelentíssimo Senhor
Presidente do Poder Legislativo, após ouvido o Plenário, encaminhamento de
Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Roger Neves Aguiar, bem
como à Secretária Municipal de Infraestrutura, solicitando a perfuração e
instalação de poços profundos para as localidades de Assentamento Remanso,
Lagoa dos Bois, Emburana Ferrada, Salgadinho, Juncomanso, Soares, Feijão
Bravo e Juremal, neste Município, protocolizado sob o nº 962/2017, em
29.03.17; Requerimento nº 017/2017, de 28 de março de 2017, de autoria do
Senhor Vereador João Batista Viana, solicitando do Excelentíssimo Senhor
Presidente do Poder Legislativo, após ouvido o Plenário, encaminhamento de
Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Roger Neves Aguiar,
solicitando que a Prefeitura Municipal empreendesse esforços para que todos
os veículos da frota própria e locados fossem devidamente identificados, com
menção expressa e visível no sentido de que pertenciam ou estavam a serviço
da Prefeitura Municipal de Marco, protocolizado sob o nº 965/17, em 30.03.17;
Requerimento nº 018/2017, de 28 de março de 2017, de autoria do Senhor
Vereador José Erasmo Ramos Soares, solicitando do Excelentíssimo Senhor
Presidente do Poder Legislativo, após ouvido o Plenário, encaminhamento de
Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Roger Neves Aguiar, bem
como à Secretária Municipal de Infraestrutura, solicitando a perfuração de poço
profundo na Localidade de Contendas, neste Município, protocolizado sob o nº
966/17, em 30.03.17; Requerimento nº 019/2017, de 28 de março de 2017, de
autoria do Senhor Vereador Manuel Fredney Rios, solicitando do
Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo, após ouvido o
Plenário, encaminhamento de Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, Roger Neves Aguiar, bem como à Secretária Municipal de
Infraestrutura, solicitando a conclusão da pavimentação (calçamento) das Ruas
Raimundo Neves, Carlos Ari Macêdo Osterno, Manuel Messias Rios e
Raimundo Cloves, no Bairro de Salinas, na sede deste Município, protocolizado
sob o nº 967/17, 30.03.17; Requerimento nº 020/2017, de 28 de março de
2017, de autoria da Senhora Vereadora Socorro Osterno Neves, solicitando do
Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo, após ouvido o
Plenário, encaminhamento de Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, Roger Neves Aguiar, solicitando a revitalização da Praça Dom. José
Tupinambá da Frota, ponto de lazer da juventude e sociedade de Marco,
protocolizado sob o nº 968/17, em 30.03.17; Requerimento nº 021/2017, de
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autoria do Senhor Vereador José Erasmo Ramos Soares e apoio dos Senhores
Vereadores Rusemberg Gomes Guimarães, René Osterno Rios e Edilson dos
Santos Vasconcelos, solicitando, com base no Art. 22, Inciso IX, da Lei
Orgânica do Município, c/c com o Art. 34, § 2º, do RI, do Excelentíssimo
Senhor Presidente do Poder Legislativo, após ouvido o Plenário,
encaminhamento de Ofício ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de
Educação, Cultura e Desporto, convocando-o para sessão ordinária próxima,
informando, ainda, com base nos termos do Art. 35, do RI, à Mesa Diretora, os
quesitos a serem tratados, protocolizado sob o nº 969/17, em 30.03.17.
Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente encaminhou o Projeto de
Lei nº 011/2017 para análise das Comissões de Legislação, Justiça e Redação,
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Educação, Saúde, Esporte,
Assistência Social e da Infância e da Juventude, para emissão de Parecer
Conjunto em prazo regimental, a Indicação nº 005/2017, ao órgão competente,
e, os Requerimentos nºs 016, 017, 018, 019, 020 e 021/2017, à Ordem do Dia
da presente sessão. Em seguida, conforme preceituado pelo § 2º, do Art. 22,
também do RI, passou a direção dos trabalhos ao Senhor Vice-Presidente
Francisco Robério Vasconcelos, para que pudesse apresentar proposições de
sua autoria. O Senhor Vice-Presidente, na direção dos trabalhos, solicitou do
Senhor Vereador Antônio Ademar Alencar Neto que fizesse a leitura da matéria
de sua autoria. Na oportunidade, o Senhor Vereador Antônio Ademar Alencar
Neto leu o Requerimento nº 022/2017, de 28 de março de 2017, solicitando do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Poder Legislativo, após ouvido o
Plenário, encaminhamento de Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, Roger Neves Aguiar, solicitando junto às operadoras de telefonia
móvel TIM, CLARO, OI e VIVO a instalação de torres de captação de sinal
telefônico em toda a Zona Rural do Município, protocolizado sob o nº 970/17,
em 30.03.17. Prosseguindo, o Senhor Vice-Presidente encaminhou o referido
Requerimento à Ordem do Dia da presente sessão e, oportunamente, passou a
direção dos trabalhos ao Excelentíssimo Senhor Presidente. Sequenciando, o
Excelentíssimo Senhor Presidente iniciou o Grande Expediente, convocando
os Senhores Vereadores e Vereadoras inscritos por ordem de chegada para
uso da palavra na tribuna, conforme determina o Art. 86, do RI: Senhor
Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: Dizendo que como Vereador de
oposição, havia cobrado da atual Gestão algumas ações da Administração, as
quais já estariam acontecendo, como a completação de equipes de trabalho de
postos do PSF no Bairro de Triângulo do Marco e dos Distritos de Panacuí e
Mocambo com médicos, porém destacando que nesses faltavam dentistas e
que os postos dos Bairros de Coração de Jesus e Santa Rosa necessitavam
dos dois profissionais, alertou para a possibilidade de perda de repasse do
SUS, caso tal providência não fosse tomada. Em seguida, parabenizou a
Vereadora Socorro Osterno Neves, por dar entrada em Requerimento que
solicitava do Poder Executivo a revitalização da Praça Dom José Tupinambá
da Frota, lembrando que as demais praças precisavam de cuidados também,
devido à criminalidade. Também, falou sobre um projeto que estava

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.camaramunicipaldemarco.ce.gov.br/
http://www.pdfdesk.com


CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO
ESTADO DO CEARÁ

Rua Rios, S/N – Centro – CEP: 62.560-000 – CNPJ: 03.855.618/0001-21 – Fone: (88) 3664-1951
MARCO – CEARÁ

Site: www.camaramunicipaldemarco.ce.gov.br / Email: ouvidoria@cmm.ce.gov.br

confeccionando com apoio de esportistas do Município para a área de Esporte,
chamado ‘’Comunidade Esportista em Movimento’’, pedindo, na ocasião, apoio
dos demais Vereadores e de todo o Poder Público. Em aparte, o Vereador
Erasmo Soares também elogiou a Vereadora Socorro Osterno, pela proposição
de sua autoria, dizendo que a mesma, se atendida, contribuiria para a
diminuição da criminalidade no local e evitaria que as drogas chegassem mais
facilmente aos jovens, uma vez que estariam em um local de lazer saudável e
que haveria um guarda a fazer a segurança no final de semana, e destacou a
necessidade das mesmas ações para com a Praça do Bairro Coração de
Jesus, pela constante ação de vândalos no local. Também, quanto às
intenções do Vereador Rusemberg Guimarães para com a área de Esporte, o
parabenizou, também mencionando que a atual Gestão poderia observar
melhor a necessidade da manutenção do veículo coletivo destinado ao
transporte de pacientes para a policlínica de Acaraú. Retomando a palavra, o
Vereador Rusemberg Guimarães disse acreditar que o atual Gestor teria
atenção quanto à necessidade de disponibilização de guardas, conforme as
necessidades. Em aparte, a Vereadora Iná Osterno informou que já estavam
ocorrendo ações da área de Esporte no Município, bem como que havia um
veículo coletivo à disposição da população, viajando periodicamente para
Sobral, conduzindo pacientes para consultas e tratamentos médicos. Por fim,
com a palavra, o Vereador Rusemberg Guimarães confirmou as práticas de
esporte citadas pela Vereadora, porém acrescentando que seu projeto daria
oportunidade a todos, inclusive com disponibilização de profissional da área de
educação física para acompanhamento em área pública. Senhora Vereadora
Socorro Osterno Neves: Elogiando a Senhora Venevieva Bessa, pelo
trabalho realizado junto à área de limpeza pública em Marco, passou a relatar a
realização de eventos nos dias 30 (trinta) de março e 1º (primeiro) de abril, no
Município, tendo, o primeiro, sido destinado a comerciantes e prestadores de
serviço da área, com a finalidade de associar os empresários locais à CDL
(Câmara de Dirigentes Lojistas), entidade de atuação nacional com mais de 60
(sessenta) anos de existência, e, o segundo, à comunidade local, para
discussão do Programa Marco Verde, com palestra do Professor Alberto
Grandevone, autoridade brasileira na área de defesa do meio ambiente,
lamentando a ausência dos demais Vereadores no mesmo, uma vez que em
breve entraria na Câmara Municipal proposição do Poder Executivo
relacionada à área. No momento, em aparte, o Vereador Erasmo Soares
justificou sua ausência e enalteceu a importância dos encontros relatados pela
então Vereadora para Marco, que poderia receber incentivos fiscais por conta
da CDL, defendo a importância de se conscientizar os comerciantes locais
sobre a necessidade de participarem. Retomando a palavra, a Vereadora
Socorro Osterno destacou que havia dado entrada no Requerimento nº
020/2017 por estar preocupada com a juventude de Marco, que estaria com
seu principal local de lazer comprometido com más condições ambientais e
iminência de atos de criminalidade, dizendo esperar que o Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal tivesse atenção para com o mesmo. Em seguida,
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nos termos do Art. 86, § 2º, do RI, concedeu a palavra à Senhora Maria
Venevieva Bessa, que trataria da situação dos Garis, à Senhora Viviane
Fonteles, representando os Garis de Marco, que trataria da situação de ex-
garis que haviam prestado serviço por muito tempo à Prefeitura Municipal, do
último concurso público e do galpão de reciclagem, e ao Senhor Francisco
Lázaro Estevão, também a tratar da situação dos ex-garis. Senhora Venevieva
Bessa: Falou sobre a situação de ex-garis no Município com até vinte e quatro
anos de serviço prestado, que estariam sem lotação devido à prioridade de
chamada para o serviço de concursados na área, solicitando dos Vereadores
que fosse observada a possibilidade de inclusão dos mesmos no atual quadro
de servidores, já que não haviam se profissionalizado em qualquer outra área,
devido ao tempo gasto com o então serviço. Senhorita Viviane Fonteles:
Agradeceu aos Vereadores, por estarem engajados em procurar soluções para
com a situação dos ex-garis, bem como ao Sindicato dos Servidores local,
SINDMARCO, por ter facilitado a chamada dos concursados no concurso
público realizado em 2016, e solicitou do Poder Executivo atenção para com o
direito de adicional por insalubridade dos garis. Senhor Francisco Lázaro
Estevão: Representando os garis de Marco, solicitou atenção da Casa para
com a situação de um grupo de cidadãos que haviam prestado serviço na área
por muitos anos no Município e estavam desempregados, do qual fazia parte.
Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar Alencar Neto: Disse
que a Câmara Municipal já havia feito o que era de sua competência, ao
convocar o Secretário Municipal de Infraestrutura para falar a respeito da
situação dos ex-garis em Sessão próxima. Prosseguindo, o Excelentíssimo
Senhor Presidente, com base nos termos do Art. 37, Inciso VIII, da Lei
Orgânica Municipal, c/c o Art. 20, Inciso VIII, do Regimento Interno, concedeu
espaço ao Senhor Erivaldo Teodósio Dutra, Assessor Contábil da Casa, para
que pudesse apresentar o Balancete Financeiro relativo aos recursos recebidos
e às despesas do mês anterior. Na oportunidade, o Senhor Erivaldo Teodósio
Dutra, com eficácia e transparência, apresentou, por meio de aparelho de
projeção, todos os demonstrativos dos recursos recebidos e das despesas
realizadas, colocando-se, em seguida, à disposição dos Senhores Vereadores
para possíveis esclarecimentos. Não havendo manifestação por parte dos
Senhores Vereadores, o Senhor Contador agradeceu pelo espaço que lhe fora
concedido. Sequenciando, o Excelentíssimo Senhor Presidente iniciou a
Ordem do Dia, solicitando da Senhora Primeira Secretária que desse
conhecimento ao Plenário das matérias que seriam discutidas e deliberadas.
Na oportunidade, a Senhora Primeira Secretária leu as seguintes proposições:
Pareceres Favoráveis das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto de Lei nº 010/2017, de
13 de março de 2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder
Executivo contribuir mensalmente com a Entidade Oficial de Representação
dos Municípios do Estado do Ceará; Moção de Pesar nº 001/2017, de 21 de
março de 2017, de autoria da Senhora Vereadora Socorro Osterno Neves e
apoio dos Senhores Vereadores Antônio Ademar Alencar Neto, Iná Maria
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Macêdo Osterno, Manuel Fredney Rios e René Osterno Rios, solicitando
registro em ata desta Casa de Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Ex-
Deputado Estadual e Líder Político Francisco Neves Osterno (Toba Osterno),
ocorrido em 14/03/17; Requerimento nº 016/2017, de 28 de março de 2017, de
autoria da Senhora Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno; Requerimento nº
017/2017, de 28 de março de 2017, de autoria do Senhor João Batista Viana;
e, Requerimento nº 018/2017, de 28 de março de 2017, de autoria do Senhor
Vereador José Erasmo Ramos Soares; Requerimento nº 019/2017, de 28 de
março de 2017, de autoria do Senhor Vereador Manuel Fredney Rios;
Requerimento nº 020/2017, de 28 de março de 2017, de autoria da Senhora
Vereadora Socorro Osterno Neves; Requerimento nº 021/207, de 28 de março
de 2017,de autoria do Senhor Vereador José Erasmo Ramos Soares e apoio
dos Senhores Vereadores Rusemberg Gomes Guimarães, René Osterno Rios
e Edilson dos Santos Vasconcelos; e, Requerimento nº 022/2017, de 28 de
março de 2017, de autoria do Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio
Ademar Alencar Neto. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente
colocou as referidas matérias à discussão do Plenário, tendo havido a seguinte
discussão: Requerimento nº 016/2017: Vereador Rusemberg Guimarães:
Parabenizou a Vereadora, pela proposição, porém citando que havia
localidades citadas no Requerimento que já dispunham de poço profundo.
Vereadora Iná Osterno: Discutindo seu Requerimento, explicou que havia um
trecho da Localidade de Cachoeira que necessitava de poço profundo, por ficar
distante das demais casas, que eram abastecidas por um poço já existente na
mesma. Requerimento nº 017/2017: Vereador Rusemberg Guimarães: Disse
que se tratava de uma proposição semelhante à Indicação de sua autoria, que
dera entrada na Sessão, que possibilitaria à população ter maior conhecimento
sobre a contratação e uso de móveis e imóveis pelo Poder Executivo Municipal.
Vereador Erasmo Soares: Parabenizou o autor, dizendo que a proposição
somente moralizaria os trabalhos da Administração atual. Vereador João
Batista Viana: Defendeu que se um transporte estava a serviço do Município,
cabia à população observar seu uso por parte do Poder Público, bem como que
em reunião realizada recentemente entre o Senhor Prefeito Municipal e os
Vereadores de sua base na Câmara Municipal o mesmo já havia manifestado
interesse em realizar tal ação. Requerimento nº 019/2017: Vereador
Rusemberg Guimarães: Dizendo não conhecer as ruas citadas, disse que o
Bairro de Salinas já tinha cerca de 90% (noventa por cento) de suas ruas
pavimentadas, assim como o de Coração de Jesus. Vereador João Batista
Viana: Explicou que nos anos em que o Vereador Rusemberg Guimarães era
Secretário de Obras e Serviços Públicos, na Gestão 2013-2016, assim como
que o então Vereador Erivaldo Fonteles havia feito Requerimento para tal ação,
também não tendo sido atendido, estando, agora, o Vereador Fredney Rios,
fazendo a referida solicitação, onde destacou que havia Ruas no local que em
período de chuva ficavam quase inundadas, por conta da ausência do serviço.
Presidente Antônio Ademar Alencar Neto nos termos do Art. 22, § 2º do RI,
passou a direção dos trabalhos ao Senhor Vice-Presidente para pudesse
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discutir a matéria, onde, corroborando as palavras do Vereador João Batista,
disse que o Vereador Rusemebrg Guimarães, como Secretário de Obras e
Serviços Públicos na ocasião, deveria ter tido conhecimento dos
Requerimentos. Requerimento nº 020/2017: Vereadora Socorro Osterno:
Explicou que sua intenção com a matéria era a de proporcionar aos jovens de
Marco segurança em um local que sempre fora frequentado pelos mesmos
para o lazer. Vereador Erasmo Soares: Parabenizou a Vereadora pela
iniciativa, defendendo que todas as praças locais mereciam ser preservadas,
assim como a citada no Requerimento, bem como enaltecendo a importância
da permanência de guardas municipais nas mesmas. Vereador João Batista
Viana: Disse concordar com a Vereadora quanto a seu pedido, dizendo que
melhor seria se o Senhor Prefeito Municipal reativasse o Pro-Cidadania, que
teria sido extinto em 2016, por falta de atenção do Poder Executivo para com o
mesmo. Vereador Rusemberg Guimarães: Parabenizando a Vereadora,
explicou que o Pro-Cidadania fora extinto no ano de 2011, tendo, o então
Prefeito Municipal, mantido o mesmo até o ano de 2016, embora sem veículo
próprio. Requerimento nº 021/2017: Vereadores Erasmo Soares, Edilson
Vasconcelos e René Osterno: Discutindo o Requerimento, concordaram que
a convocação fosse feita para a Sessão do dia 17 (dezessete) de abril, para
que o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto estivesse melhor
preparado para as devidas explicações. Prosseguindo, o Excelentíssimo
Senhor Presidente submeteu o Projeto de Lei nº 010/2017, de 13 de março de
2017, de autoria do Poder Executivo, e os Requerimentos nºs 016, 017, 018,
019, 020 e 022/2017, de 28 de março de 2017, à deliberação do Plenário em
processo simbólico, quórum de maioria simples e em um só turno de votação,
os quais foram aprovados por unanimidade, e o Requerimento nº 021/2017, de
28 de março de 2017, em processo simbólico, quórum de maioria absoluta e
em um só turno de votação, que foi aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente agradeceu a Deus, pela
sua proteção, e ao público presente e aos Senhores Vereadores, por suas
participações, e convidou-os para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 10
(dez) de abril de 2017, em horário regimental. Em seguida, declarou encerrada
a presente sessão. Para constar, Eu, _______________________, Socorro
Osterno Neves (Primeira Secretária), lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, vai assinada por mim e pelo Excelentíssimo Senhor Presidente. Sala
das Sessões, em 05 (cinco) de abril de 2017.
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente:
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária:
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