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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos dezesseis dias do corrente mês de Outubro de dois mil e
dezessete, às dezenove horas e vinte minutos na Sala das
Sessões, Drº João Monteiro da Silva, realizou-se a Décima Sexta
Sessão Ordinária da Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, na
17ª Legislatura do Primeiro Período Legislativo (anuênio), sob a
Presidência

do

Senhor

Carlos

Mateus

Gomes

Garcez

e

Secretariada pelo Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro (1º
Secretário), com o comparecimento dos seguintes Vereadores: O
Sr. Silvio José Bueno, Sr. João Batista Ribeiro Filho, Sra. Kácia
Maria Nemetala Macedo, Sr. Edil Adalberto Rodrigues da Silva, Sr.
Edil Paulo Roberto da Silva; Sr. Edil Luis Fernando Paulino e a Sra.
Paula Elias da Silva. Em seguida, foram colocadas em discussão e
votação as Atas das Sessões: Ata da 15ª Sessão Ordinária de 0210-17; Ata da 54ª Sessão Extraordinária de 02-10-17; Ata da 55ª
Sessão Extraordinária de 04-10-17; 56ª e 57ª Sessão Extraordinária
de 04-10-17, que submetidas à apreciação do Plenário foram
aprovadas por unanimidade. 1) (Solicitação de retirada de Pauta,
por seus autores) do Projeto de Resolução nº 012/17 - de autoria da
Mesa Diretora “Regulamenta na Câmara Municipal de Queluz, a
função de Auxiliar de Arquivo, e dá outras providências”. (Obs:
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Pedido de Vista do Edil João Batista Ribeiro Filho na 15ª Sessão
Ordinária de 02-10-17). 2) Projeto de Lei nº 029/17 - de autoria do
Executivo Municipal que “Altera a Lei nº 748/16” – (Com cópia aos
Edis e respectivos Pareceres – 2ª Discussão e Votação). Em 2ª
Discussão e 2ª Votação foi o Projeto de Lei Aprovado por
unanimidade dos presentes. 3) Projeto de Lei nº 044/17 - de autoria
do Executivo Municipal que “Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA
2018 - 2021, para o Município de Queluz, e dá outras providências”
- (Com cópia aos Edis – 2ª Discussão e Votação com respectivos
Pareceres), em conformidade com o Ofício GP/SMAJ nº 184/17. Em
2ª Discussão e 2ª Votação foi o Projeto de Lei Aprovado por
unanimidade dos presentes. 4) Projeto de Lei nº 045/17 - de autoria
do Executivo Municipal que “Dispõe sobre o Plano de Demissão
Voluntária – PDV, para os funcionários Públicos Municipais
Aposentados e dá outras providências”- (Com cópia aos Edis – 2ª
Discussão e Votação com respectivos Pareceres), em conformidade
com o Ofício GP/SMAJ nº 187/17 – R.U. Em 2ª Discussão e 2ª
Votação foi o Projeto de Lei Aprovado por unanimidade dos
presentes. 5) Leitura de Ofício GP/SMAJ nº 226/17 – Solicitando a
retirada do Projeto de Lei nº 047/17, de autoria do Executivo
Municipal que “Dispõe sobre a realização de serviços com ônibus e
caminhão do Município de Queluz à particular e dá outras
providências”. 6) Projeto de Lei Legislativo nº 018/17 - de autoria do
Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, que “Denomina “Sala de Espera
– Waldice Nogueira” - (Com cópia aos Edis – Leitura). 7) Projeto de
Lei Legislativo nº 019/17 - de autoria da Mesa Diretora que “Altera a
Lei nº 802/17, e dá outras providências” - (Com cópia aos Edis –
Leitura). 8) Projeto de Lei Legislativo nº 020/17 - de autoria do
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Nobre Edil Paulo Roberto da Silva que “Denomina “Sala de
Atendimento Médico Drº Jefferson Mendonça de Oliveira” - (Leitura
com cópia aos Edis). 9) Projeto de Lei Legislativo nº 021/17 - de
autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva que “Denomina Rua
no Bairro Alto da Igreja na cidade de Queluz, e dá outras
providências” – (Leitura com cópia aos Edis). 10) Ofício GP nº
443/17 - responde Requerimento nº 117/17, de autoria do Nobre
Edil Paulo Roberto, sobre manutenção e adequações em 5 locais
do Município; Requerimento nº 119/17, de autoria do Nobre Edil
Paulo

Roberto,

sobre

manutenção

campinho

de

areia;

Requerimento nº 120/17, de autoria do Nobre Edil Luis Fernando,
sobre inserção de duas lixeiras comunitárias; Requerimento nº
121/17, de autoria do Nobre Edil Luis Fernando, sobre venda de
terreno; Requerimento nº 122/17, de autoria do Nobre Edil Luis
Fernando,

sobre

número

de

integrantes

da

Defesa

Civil;

Requerimento nº 123/17, de autoria do Nobre Edil Adalberto, sobre
retirada de vaso de flores e Requerimento nº 124/17, de autoria da
Nobre Edil Kácia Maria, sobre cobrança de impostos residências
Fazenda São José. 11) Ofício GP nº 451/17 - responde Indicações
nº 061/17, de autoria do Nobre Edil Carlos Mateus, sobre colocação
de luminárias em 12 pontos do Município; Indicação nº 062/17, de
autoria da Nobre Edil Paula Elias, sobre iluminação do viaduto. 12)
Ofício GP nº 452/17 - responde Ofícios SV nº 131/17, de autoria da
Nobre Edil Paula Elias, sobre pontos manutenção da Sabesp; Ofício
SV nº 134/17, de autoria do Nobre Edil Adalberto, sobre
cumprimentos escola da Palha; Ofício SV nº 135/17, de autoria do
Nobre Edil Paulo Roberto, sobre postes de luz Corifeu; Ofício SV nº
136/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre corrimão
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escadaria Igreja Santo Antônio; Ofício SV nº 140/17, de autoria do
Nobre Edil João Batista, sobre manutenção vestiário campo Bairro
União; Ofício SV nº 141/17, de autoria do Nobre Edil Silvio Bueno,
sobre redutor de velocidade Rebouças de Carvalho. 13) Ofício da
Telefônica – CTLLBA-03515-17 - responde a Ofício SV nº 092/17,
da Nobre Edil Paula Elias da Silva, sobre interrupções nos últimos
meses. 13) Ofício GP/SMAJ /17 – Encaminha Ofício do Ministério
Público que trata sobre Representação Civil – Transporte Irregular
de passageiros por Vans no Município de Queluz, bem como a
utilização de pontos ao lado da Rodoviária.
Em seguida foi dado início ao Grande Expediente com a Palavra
Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues que cumprimentou a todos
com um boa noite. Desejou a todos uma ótima semana. Em seguida
com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando que cumprimentou
a todos com um boa noite. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre
Edil Paulo que cumprimentou a todos com um boa noite. Em
seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José que
cumprimentou a todos com um boa noite. Comentou, só pra
entender, o Ministério Público está investigando irregularidades. O
Nobre Presidente Carlos Mateus comentou está investigando
irregularidade no transporte próximo à Rodoviária, alguns pontos
próximo à Rodoviária. Continuando com a Palavra Livre o Nobre
Edil Silvio José comentou que, os moradores do Bairro do
Fogueteiro estão pedindo para que entrem em contato com a Vivo
que, eles querem telefone fixo lá e não estão conseguindo. Então,
queria que fosse feito um Ofício para a Vivo perguntando, se tem
telefone fixo, porque que não pode ser instalado no Bairro do
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Fogueteiro. Inclusive, poderiam fazer em forma de Requerimento
que seria melhor, que assim todo mundo aprova e vai em nome de
todos os Vereadores. Em aparte o Nobre Edil Adalberto Rodrigues
comentou, hoje mesmo o Adelson disse que estão com problema lá
e que não conseguem também instalar telefone fixo, não tem, não
conseguem, porque, hoje, aqui na São Benedito tem um ponto só e
vai até ali só e, da São Benedito pra lá, tem que esticar a linha pra
lá. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José
comentou isso é uma obrigação da Vivo e, ali no Fogueteiro tem
gente que tem telefone fixo, é tão pequeno o Bairro, porque que as
outras pessoas não podem ter? Em aparte a Nobre Edil Paula Elias
comentou na verdade até comprou uma linha telefônica pra
melhorar o estado ali na Zona Rural, na Porteira, não conseguiram
uma linha fixa, e, segundo lhe informaram é que não tem
disponibilidade de linha. Continuando com a Palavra Livre o Nobre
Edil Silvio José comentou no Bairro da nobre colega Paula, mora lá,
quando foi também adquirir uma linha telefônica falaram a mesma
coisa, aí, insistiu, passou um tempo eles mandaram cartinha
dizendo que já tinham mais três vagas para telefone fixo lá e, foi
aonde conseguiu.

Em aparte o Nobre Edil Adalberto Rodrigues

comentou que falou com o Prefeito sobre isso daí. Continuando
com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou, então,
podem melhorar isso daí, pedindo informações, porque que os
Bairros como Palha, Fogueteiro e Figueira não estão sendo
atendidos com a instalação e, um Bairro já bem popular, ali a parte
telefônica já está em dia e, o telefone fixo eles têm, o que eles não
têm é a internet que estava em falta, mas, quando colocaram o
telefone fixo no máximo um mês já tinham colocado internet em sua
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casa, pediu e eles colocaram. O Nobre Presidente Carlos Mateus
comentou um Requerimento para a Vivo. Continuando com a
Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou um Requerimento
perguntando o porquê que está acontecendo isso, a falta de
telefone fixo. Comentou que no mais gostaria de agradecer pela
palavra livre e desejou a todos um boa noite. Em discussão e
votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade dos
presentes. Em seguida com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia
Maria que cumprimentou a todos com um boa noite. Solicitou um
Requerimento de Informação ao Executivo Municipal, sobre os
Conselhos Municipais se eles estão sendo, quando precisa fazer
alguma reunião ou outra coisa, se eles estão sendo utilizados, se os
Conselhos estão ativos, principalmente, no que diz respeito ao
Conselho Municipal de Saúde, gostaria de saber se o Conselho
está a par das entradas das OS aqui. Solicitou ainda uma Indicação
ao Executivo Municipal, o motivo zelando pela transparência das
atitudes do Executivo como teve hoje aqui, a fazer a leitura da
denúncia encaminhada pelo Ministério Público Federal a respeito da
utilização de Vans no Município, que ele encaminha para a Câmara
as denúncias que estão ocorrendo no Município, da Promotoria do
Estado e da Promotoria Federal com relação ao Executivo, as
outras denúncias também porque, na Rua através de outras
pessoas que se possível, seja lido também pra poderem ficar a par
de tudo que está acontecendo. Em aparte o Nobre Edil Silvio José
indagou para o Ministério Público. Continuando com a Palavra Livre
a Nobre Edil Kácia Maria comentou, não, vai para o Executivo
porque, foi ele quem mandou pra cá pra que fosse realizada a
leitura. Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou ele sim
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porque, está falando das pessoas quando mandam para o Prefeito
geralmente o Fórum abre o Inquérito, ele que investiga e depois tem
que tomar providência. Continuando com a Palavra Livre a Nobre
Edil Kácia Maria comentou sabe disso. O Nobre Presidente Carlos
Mateus comentou, a Nobre Edil Kácia só quer a relação de
denúncias que tem hoje no Município. Em discussão e votação foi o
Requerimento de Informação sobre o Conselho Aprovado por
unanimidade dos presentes. Continuando com a Palavra Livre a
Nobre Edil Kácia Maria comentou que no mais gostaria de
agradecer pela Palavra Livre e desejou a todos um boa noite. Em
seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil João Batista que
cumprimentou a todos com um boa noite. Comentou que gostaria
de agradecer a todos que ajudaram lá no bairro União na Festa do
dia das Crianças e que, estão todos de parabéns, correu tudo jóia
lá, não teve nenhum problema, não vai citar nomes, pois, pode ser
que esqueça de alguém, mas, de coração agradece a todos. No
mais, agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos um boa noite.
Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo que
cumprimentou a todos com um boa noite. Comentou que
primeiramente gostaria de encaminhar ao Jurídico desta Casa, pra
que possam acompanhando a Lei 13.421/17 que, também durante
algumas semanas no mês de novembro, a semana da “Não
violência contra a Mulher”, então, que passem nas Escolas, nas
repartições públicas aí, uma campanha de divulgação contra a
violência da Mulher, trazendo autoridades pra estarem falando
sobre, que é um assunto hoje que assola muitas famílias aí do
Município, prejudicando o desenvolvimento em geral. Então, que
fosse encaminhado para o Jurídico da Casa para que elaborasse
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um Projeto de Lei Municipal e dar andamento se possível ainda
esse ano. Comentou que queria falar também da semana da
Criança, uma movimentação geral aqui no Município, gostaria de
parabenizar a todos que participaram, fizeram as crianças felizes,
brincar que é muito importante para as crianças e, homenagem
também

à

padroeira

dia

doze de

outubro

também,

uma

movimentação nacional, uma data importante. Então, gostaria de
parabenizar o Executivo e a todos que tiveram a iniciativa e
promoveram uma ação com relação ao dia das crianças e também
pelo dia da padroeira do Brasil. Solicitou ainda uma Moção de
Aplauso também, referente ao dia quinze de outubro, dia do
Professor, levando em conta que o índice é cada vez menor e, a
cada cem jovens que ingressam no curso de Pedagogia e
Licenciatura no Brasil, apenas cinquenta e um saem formados,
salários baixos e má formação de trabalho, são coisas que acabam
desanimando os jovens. Então, gostaria de parabenizar todos os
Professores da Rede Municipal que vem aí dia a dia contribuindo
para o desenvolvimento das crianças e formação da sociedade,
então, é válido fazerem essa Moção de Aplauso para todos os
Professores da cidade de Queluz. Em aparte o Nobre Edil Silvio
José comentou foi muito bem lembrado o dia dos Professores e,
sabem a luta que é, além de não ganharem bem, o dia a dia é difícil
demais, vêm reportagens de alunos batendo em Professores,
então, foi muito bem lembrado pelo Vereador Gustavo e muito
louvável esta homenagem da Casa de Leis para os Professores.
Comentou ainda que poderiam fazer uma Moção de Pesar à família
do Erick em nome de todos os Vereadores. Em discussão e votação
foi a Moção de Aplauso aos Professores aprovada por unanimidade
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dos presentes. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis
Gustavo comentou, então, gostaria de pedir uma Moção de Pesar
pelo passamento do amigo e companheiro Erick Monteiro que os
deixou durante essa semana, deixando toda a cidade comovida, era
uma pessoa amiga, sincera, que infelizmente, Deus quis que os
deixasse nessa hora, então, deixa saudades sim. Enfim, gostaria de
contar com o apoio dos nobres Vereadores nesta Moção de Pesar à
família do Erick Monteiro. Em discussão e votação foi a Moção de
Pesar

pelo

passamento

do

Erick

Monteiro

aprovada

por

unanimidade. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis
Gustavo comentou que no mais gostaria de agradecer pela palavra
livre e desejou a todos um boa noite. O Nobre Edil Silvio José
comentou iria falar na sua palavra livre, mas, não marcou e no
momento não se lembrou. Pediu permissão à nobre colega Paula
Elias pra falar, então, gostaria de dizer que, na semana que passou,
nesses das anteriores, mandaram uma mensagem no WhatsApp
falando um monte sobre a Vereadora, então, este Vereador fica
muito triste em ver as pessoas falando isso, não pela Vereadora,
mas, pelo ser humano que é e, se falassem verdade, mas, não,
falaram só mentira, é muito triste uma pessoa querer denegrir o
nome de uma pessoa que é trabalhadora e cuida de sua vida pra
conquistar o seu espaço. E, a Vereadora Paula é capacitada, pois,
se ela não fosse capacitada não estaria num cargo que está hoje,
onde dirige dois Postos de Queluz ou mais. Então, estes
Vereadores aqui, não pode dizer pela Vereadora, pois, não sabe se
ela tomou atitude ou não, mas, gostaria muito que ela tomasse
atitude e levasse isso à frente, pois, tem que acabar com isso,
chega de fofoca a respeito de Vereadores, essas pessoas que
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ficam aí falando mal têm que ser achados e, uma hora acha, podem
ter certeza que acha, não precisam ter medo não, vão achar, pra
acabar com isso, pois, a pessoa tem que ter responsabilidade do
que está fazendo aqui, daqui uns dias estarão falando de todos os
Vereadores aqui, não sabe se a Câmara pode ajudar, mas, se
puder ajudar gostaria que o Nobre Presidente também tomasse
junto com o Procuradores, os Advogados desta Casa, se a nobre
Vereadora Paula se assim quiser, que tomassem atitude na
intenção de ajudá-la porque, têm que acabar com essa safadeza
aqui dentro, do pessoal que fica falando da Vereadora. Não
concorda com isso, até porque, isso, deixa um ou outro assim com
os pés nas costas, como é que vai ser? Como é que é? Então,
precisam acabar com isso, o Nobre Presidente se puder ajudar a
conversar com a Nobre Vereadora e se a mesma desejar também,
está falando, pois, não gostou do que aconteceu, assim como não
gostaria se acontecesse com qualquer um dos nobres colegas. O
Nobre Presidente Carlos Mateus comentou acaba que se fala de
um fala de todos. O Nobre Edil Silvio José comentou têm que
acabar com essa besteira aqui, então, precisam tomar alguma
atitude se assim a Nobre Vereadora Paula desejar. Enfim, é isso
que gostaria de falar e pede desculpas à Nobre Vereadora Paula
por ter se intrometido. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou
dentro das possibilidades e das condições no que a Casa puder
resolver, está à disposição. Em seguida com a Palavra Livre a
Nobre Edil Paula Elias cumprimentou a todos com um boa noite.
Gostaria de agradecer também pelo empenho das pessoas que se
envolveram na festinha do Alto do São Geraldo, que ajudam, que
corre atrás, que busca, foi o décimo terceiro ano que conseguem
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realizar a festinha de lá, foi boa, lógico que sempre acontece um
probleminha ou outro e tem sempre alguém que não está satisfeito,
mas, fica feliz e agradece quem ajudou e se desempenhou, deixa
aqui seus agradecimentos a todas pessoas que se empenharam e
ajudaram para que a festinha acontecesse. Agradece as palavras
do nobre Vereador Silvio, é o que muito lhe chateia nisso, falam de
suas vidas públicas, quando entram nisso sabem que estarão
sujeitos a qualquer tipo de coisa, sabem que estarão sujeitos a isso
sim e acabam deixando suas vidas expostas. Realmente, a hora em
que recebeu a mensagem, pede desculpas a Kácia, mas, a hora
que recebeu foi a nobre colega Vereadora quem lhe mandou, que
muito surpreendeu ela aquilo e que ela não gostava e que era pra
esta Vereadora tomar algum tipo de atitude. Foi exatamente o que
fez, já buscou, inclusive, a Graal colocou seus Advogados à sua
disposição, já fez boletim, já mandou aqui para o Fórum e amanhã
estará indo à Delegacia de são José dos Campos que é
especializada nisso. Mas, agradece de alguma forma os nobres
colegas Vereadores puderem lhe ajudar. É que, as palavras foram
de muito baixo calão e, a maioria das pessoas que lhe conhecem
sabem que aquilo tudo é mentira, não tem nem o que falar, foi pega
realmente de surpresa, mas, está tendo o apoio principal de sua
família e isso é muito importante e, ainda tem amigos, acham que
não, mas, ainda tem, enquanto estava engasgada fazendo seu
depoimento recebeu uma amiga lá que lhe abraçou e que lhe disse
que, as palavras eram muito poucas diante de seu tamanho, diante
da fé que tem e que acabou funcionando, então, isso eleva muita a
moral da pessoa, isso é muito importante, onze e meia a pessoa sai
de casa e vai pra Delegacia pra dar um apoio pra outra pessoa,
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enfim, a pessoa sabe de quem está falando e ela pode ter certeza
que foi muito importante para sua pessoa. No mais agradeceu pela
palavra livre e desejou a todos um boa noite. Em seguida com a
Palavra Livre o Nobre Presidente Carlos Mateus cumprimentou a
todos com um boa noite. Comentou que com relação à essas
coisas, como já falou na Sessão passada, acha que, estes
Vereadores mesmos são os defensores de suas próprias imagens,
têm que saber filtrar essas coisas, saber defender um ao outro
porque, esses tipos de coisas que estão acontecendo é jogo baixo,
não pode falar que há é oposição, é uma pessoa má intencionada,
pessoa do mal que querem desestruturar todos na verdade, porque,
querendo ou não, já vai ter que tomar parte do tempo da nobre
Vereadora, ir em Delegacia, em Fórum, mas, com a graça de Deus
isso vai chegar ao autor. É o que fala sempre aqui, não põem
perder a essência, deixar com que a política, fujam de suas mãos o
propósito com que estão aqui, que diretamente não sabem quem é,
mas, vê as fofocas nas Ruas, falam o bem, enquadra, alinha as
coisas nas Ruas e, mandam mensagens contrárias, essa é a defesa
que têm, então, não falar mal da Instituição porque, isso afeta a
todos e vai desestruturando, o negócio é, falar a linguagem popular,
o negócio é feio mesmo, feio e baixo. Está aqui ainda no primeiro
ano e, não tinha noção deste tipo de coisa e hoje vem vivenciando
também dessas situações, não faz parte da, mas, não concorda,
não sabia que era assim e, para falar a verdade não entende. Mas,
a Nobre Vereadora Paula pode ficar tranquila, pois, quem planta o
mal colhe o mal, ninguém vai plantar maça e vai colher espinho.
Então, está guardado e cada um vai responder, pode ter fé que no
final tudo vai dar certo, falando em homenagear, queria também
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mandar uma Moção de Aplauso à Secretaria Municipal de Cultura
também, pelo evento que teve lá no dia quinze de outubro próximo
passado, onde tiveram a presença do Maestro João Carlos Martins,
houve uma recepção bonita, não conhecia ele pessoalmente, só
pela televisão e internet, um senhor muito educado, muito tranquilo,
teve a possibilidade dele estar em nossa cidade, enfim, ele foi
divino. Então, gostaria de parabenizar a Secretaria de Cultura e
contar com o apoio dos Nobres colegas Vereadores. Em aparte o
Nobre Edil Silvio José comentou são dessas atitudes que precisam
e muito mais. Em discussão e votação foi a Moção de Aplauso
Aprovada por unanimidade dos presentes. Continuando com a
Palavra Livre o Nobre Presidente Carlos Mateus comentou gostaria
também de parabenizar a iniciativa dos Vereadores que, estão
todos os anos aí tentando não deixar passar em branco essa data
do dia das crianças e da padroeira Aparecida, também, tem a
Vereadora Paula ali no Alto do São Geraldo, os Vereadores aqui
também a Kácia, o Fernando, viu o Gustavo também ajudando o
Fernando e esteve presente, o Adalberto também esteve presente,
o seu Paulo. Então, não podem deixar mesmo passar em branco
mesmo essas datas e, essas pessoas que tiveram essa iniciativa
estão de parabéns, estão de parabéns os Vereadores João Batista,
Paula, Fernando e, é isso, deseja um boa noite a todos e muito
obrigado. Anunciou ainda (17ª) Sessão Ordinária de 06/11/17 – (2ª
feira), às 19 horas, conforme os Artigos 31- Inciso II – alínea p e 154
- § 7º do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a 16ª Sessão Ordinária. No mais agradeceu e desejou a
todos um boa noite. Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva,
em 16 de outubro de 2017, às vinte horas.
13

Presidente:
1º Secretário:

14

