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     Ata da 28ª Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão 

Legislativa da 18ª (Décima Oitava) Legislatura da câmara municipal de 

Pau dos Ferros, realizada aos vinte e um dias do mês de setembro de 

dois mil e dezessete, às 17h30minh (dezessete horas), reuniram-se os 

Senhores Vereadores no Salão Nobre Ver. Antônio Alvino de Souza, no 

Prédio sede da Câmara Municipal, localizado à Rua Pedro Velho nº 

1291, nesta cidade sob a Presidência do Exmo. Senhor Ver. Eraldo 

Alves de Queiroz. E secretariado pela Vereadora Francisca Itacira Aires 

Nunes. A Exma. Sra. primeira secretária da casa, fez a conferência do 

quórum, verificando-se o comparecimento dos seguintes vereadores: 

RENATO ALVES DA SILVA, JADER JUNIOR DE LIMA ARAUJO, 

FRANCISCO JOSÉ FERNANDES, JOSÉ GILSON RÊGO, HUGO 

ALEXANDRE, FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO, JOSÉ ALVES 

BENTO, FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO 

AUGUSTO DE QUEIROZ E O PRESIDENTE ERLADO ALVES DE 

QUEIROZ. Havendo o número regimental o Excelentíssimo Senhor 

Presidente Eraldo Alves De Queiroz agradeceu a presença dos 

senhores vereadores e de todos os presentes, invocando a proteção de 

DEUS, declarou aberta a presente sessão. O Senhor Presidente 

apresentou a ata da 27ª sessão ordinária, que foi disponibilizada nos e-

mails oficiais dos vereadores e no mural. Em seguida colocou a Ata em 

discussão, como não houve pronunciamento dos vereadores a mesma 

foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade dos votos dos 

Vereadores presentes. Dando continuidade O Presidente passou a 

Pauta da ordem do dia para A Senhora secretária fazer a leitura que 

consta as seguintes matérias: Projeto de lei Nº1746/2017, Projeto de lei 
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Nº1759/2017, Projeto de decreto legislativo Nº002/2017, Requerimento 

Nº056/2017, Requerimento Nº179/2017, Requerimento Nº180/2017, 

Requerimento Nº182/2017, Requerimento Nº186/2017, Requerimento 

Nº187/2017, Requerimento Nº188/2017, Requerimento Nº191/2017, 

Requerimento nº192/2017, Requerimento nº193/2017. Na sequencia o 

Senhor Presidente retirou de pauta pela ausência do Vereador Gugu 

Bessa, o Projeto de Decreto Legislativo Nº002/2017 e o Projeto de lei 

Nº1746/2017 de autoria do mesmo. Dando continuidade o Senhor 

Presidente passou o requerimento Nº179/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: Moção de 

aplauso ao poeta Manoel Cavalcante de Souza Castro. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do projeto de 

lei. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e diz que 

falar de Manoel Cavalcante é falar de um poeta e conterrâneo, um rapaz 

de família humilde, que orgulha a todos os pauferrenses em ter seu 

terceiro livro já publicado. Um rapaz que terminou odontologia, sempre 

dedicado aos estudos e a cultura. E que são pessoas assim que deve 

ser dada mais importância, pois crer que a leitura ainda seja uma das 

melhores coisas para se construir um mundo melhor, para que no futuro 

todos possamos ter mais consciência dos atos e ações, e que possamos 

refletir em relação ao que o mundo passa hoje, podendo ter um futuro 

melhor. E parabeniza Manoel Cavalcante por sua dedicação a escrita. A 

Vereadora Itacira Aires cumprimenta a todos os presentes, como 

também a todos que estão assistindo através do facebook, e parabeniza 

o ver. Gilson Rêgo, pois sempre teve muita admiração por Manoel 

Cavalcante. E que já externou esse sentimento de satisfação em ter 

esse pauferrense com esse dom poético, sempre transmitindo seu 

orgulho por ser pauferrense. E que teve a satisfação de conhecer o 

poeta em um evento de mulheres na cidade de natal em que ele fez uma 

grande homenagem a várias mulheres que estavam em destaque no 

Estado do Rio Grande do Norte. E que também teve a oportunidade de 

participar da apresentação de seus três livros, uma apresentação em 

forma de poema. E que a Câmara Municipal de Pau dos Ferros está 
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fazendo uma saudação e homenagem a esse jovem poeta e que com 

certeza ele ainda vai se estender muito em sua vida de poeta e na sua 

profissão como odontólogo. O Ver. Eraldo Alves parabeniza o Ver. 

Gilson pela iniciativa. E diz que falar de Manoel Cavalcante é falar de 

todos os pauferrenses e de suas origens. Um jovem simples de família 

humilde, muito determinado que conseguiu se formar em odontologia, 

mas sempre preservando seu carinho, dedicação e sua riqueza pela 

poesia; um poeta que merece essa homenagem. Um jovem que 

descreve em sua poesia a sua vida e de todos nós, o nosso sertão e 

nossa terra; que deve ser admirada pelo mundo inteiro. Pois o poeta que 

que escreve com o coração, esse é verdadeiramente o que podemos 

chamar de poeta. A Vereadora Itacira faz mais uma colocação em 

relação ao dia do lançamento do livro de Manoel Cavalcante na Casa da 

Cultura Joaquim Correia, que muitas escolas já do nosso estado já estão 

trabalhando com esses livros, assim como também no Município de Pau 

dos Ferros em escolas municipais professores já estão trabalhando com 

essas literaturas de Manoel Cavalcante, e que isso vem orgulhando 

cada vez mais os pauferrenses. Em seguida o senhor Presidente 

colocou o projeto de lei em votação que depois de discutido foi aprovado 

por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor 

Presidente passou o Projeto de lei Nº1759/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como lei: fica 

denominada a rua projetara de Rua Pedro jacinto do Nascimento. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) 

do projeto de lei. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que Pedro Jacinto mais conhecido como Pedro Soldado; 

um homem de uma conduta ilibada na cidade. E que realmente merece 

essa homenagem, que trabalhou como militar na cidade de Pau dos 

Ferros, exerceu uma conduta ilibada e participou também dos primeiros 

jogos da cidade. O Vereador Sargento Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que não conheceu o Sr. Pedro Jacinto, mas que 

conheceu sua história através de seu filho Rogerio, e que de fato é 
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merecedor dessa homenagem. O Ver. Eraldo Alves faz uma referência a 

esse projeto de lei, e parabeniza o Ver. Hugo Alexandre. E que 

conheceu muito bem o Sr. Pedro Jacinto no esporte de Pau dos Ferros, 

e como taxista também. E que Pedro Jacinto foi um militar mais sempre 

pacato e tranquilo. E que fica muito satisfeito com esse projeto de lei 

para imortalizar esse grande homem. Em seguida o senhor Presidente 

colocou o projeto de lei em votação que depois de discutido foi aprovado 

por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor 

Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 056/2017 para a Senhora 

Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: requer   a 

iluminação, faixa de pedestre e sinalização da Avenida Ver. Gaudêncio 

Jerônimo de Souza, no trecho compreendido entre a lombada eletrônica 

do posto Carioca e a outra lombada eletrônica em frente a UERN. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) 

do requerimento. O Vereador sarg. Monteiro cumprimenta a todos os 

presentes, e pede aos nobres vereadores e ao chefe do executivo para 

que votem a favor dessa reinvindicação da população pois o fluxo de 

veículos naquela avenida é muito grande e não tem sinalização alguma. 

Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento em votação 

que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO 

Nº 180/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que 

tem como ementa: requer a pavimentação asfáltica e iluminação dos 

canteiros nas Ruas Hipólito Cassiano e Carloto Távora. Concluída a 

leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) do 

requerimento. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e 

diz que esse requerimento é muito simples mas é um requerimento que 

a falta dessa sinalização traz muito transtorno para os moradores das 

ruas que não tem identificação, e para as pessoas que precisão fazer as 

localizações dessas ruas. E que já encaminhou ao gestor esse mesmo 

requerimento, que havia sido um pedido do gerente dos correios, mas 

que até hoje ainda não foi solucionado o problema. E que espera a 

sensibilidade do gestor para essa solicitação, pois a população 
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necessita dessa identificação. O Vereador Xixico cumprimenta a todos 

os presentes, e diz que esse requerimento é de suma importância pois 

tem muita urgência de iluminação devido ao trafego de pedestres e 

veículos. Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento em 

votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos 

dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o 

REQUERIMENTO Nº 182/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: requer a pavimentação e 

saneamento das Ruas Soldado José Américo e Frei Galvão, Bairro São 

Judas Tadeu. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra 

ao/a autor (a) do requerimento. O Vereador Xixico cumprimenta a todos 

os presentes, e diz que realmente essas ruas necessitam urgentemente 

dessas melhorias para a saúde e bem estar da população. Em seguida o 

senhor Presidente colocou o requerimento em votação que depois de 

discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 

186/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: requer a criação do Centro de Zoonoses 

Municipal. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra 

ao/a autor (a) do requerimento. O Vereador Galego do Alho 

cumprimenta a todos os presentes, como também a todos que estão 

assistindo através do facebook, que gostaria de reivindicar ao senhor 

Prefeito esse centro de Zoonoses para a cidade, pois muitos cães estão 

sendo sacrificados na cidade, então já está na hora de ter esse centro 

na cidade. O Vereador Hugo Alexandre cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que explicando popularmente esse Centro de Zoonoses 

é um abrigo para cães e gatos, que na realidade estão abandonados 

nas ruas da cidade. E que no início de sua jornada como político foi uma 

de suas promessas e que logo estará se manifestando quanto a isso, 

pois já está na hora do poder executivo darem as mãos para que 

possam abraçar essa causa tão importante para a cidade. E que é um 

projeto difícil, mais é possível, que mesmo com todas as dificuldades 

isso não será impossível. E que seria interessante fazer uma audiência 
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pública para discutir essa situação que é muito preocupante, pois chega 

a prejudicar também o ser humano. Muito importante uma audiência 

pública para discutir o centro de zoonoses e o calazar que está 

preocupando muito a população. O Vereador Renato Alves cumprimenta 

a todos os presentes, como também a todos que estão assistindo 

através do facebook, e diz que o centro de Zoonoses é muito importante 

e traz um benefício muito grande, pois são animais indefessos, que 

estão abandonados nas ruas. E que já está tendo casos de calazar em 

Pau dos Ferros, constatado até em seres humanos, e com esse centro 

será dada uma atenção maior a esses animais soltos na rua, passando 

também mais uma segurança para a população e para os próprios 

animais. O Vereador Gilson Rêgo cumprimenta a todos os presentes, 

como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 

parabeniza o Ver. Galego do Alho pela iniciativa, e que já havia em 

legislaturas passadas entrado com esse mesmo requerimento pela 

necessidade da cidade. Assim como também já entrou com um projeto 

de lei para tirar os animais de circo, que causou uma grande 

repercussão, mas que a sua preocupação era a preservação dos 

animais. O Vereador Gordo do Bar cumprimenta a todos os presentes, 

como também a todos que estão assistindo através do facebook, e 

parabeniza o Ver. Galego do Alho, e diz que me legislatura passada 

também pediu esse mesmo requerimento. E que esteve no gabinete do 

procurador geral do município de Pau dos Ferros e viu o contrato de 

parceria entre o Pau dos Ferros e a cidade de Apodi, com um 

acolhimento provisório. E que é uma solução pequena em virtude da 

situação da cidade, mas é uma solução imediata. O Vereador Hugo 

Alexandre cumprimenta a todos os presentes, e diz que hoje sai da casa 

muito alegre, e parabeniza a atitude da prefeitura por esta fazendo esse 

contrato de parceria. E que se possível gostaria que juntos com entidade 

amigos das patinhas, sentarem com o executivo antes de fechamento 

desse contrato, para que seja incluso o essa entidade no contrato, 

visando ver todas as necessidades já contatadas pela entidade para que 

nada possa passar desapercebido. E que solicitará uma audiência 

pública com as entidades para solucionar os problemas desses animais. 
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O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que a 

criação desse Centro é muito importante pois existe muitos animais 

soltos na cidade e a grande preocupação do calazar que vem 

acontecendo na cidade. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que também é muito preocupado os animais que ficam 

nas ruas. Em seguida o senhor Presidente colocou o requerimento em 

votação que depois de discutido foi aprovado por unanimidade dos votos 

dos vereadores presentes. O Senhor Presidente passou o 

REQUERIMENTO Nº 187/2017 para a Senhora Secretária para que seja 

feita a leitura que tem como ementa: requer a reforma e equipamentos 

para a Escola Municipal Francelino Granjeiro, no sítio Conceição. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) 

do requerimento. O Vereador Galego do Alho cumprimenta a todos os 

presentes, como também a todos que estão assistindo através do 

facebook, e diz que gostaria de reivindicar que seja feita uma reforma e 

equipamentos na escola, pois está precisando muito, para a melhoria e 

comodidade dessas crianças. A Vereador Itacira Aires cumprimenta a 

todos os presentes, e parabeniza o vereador pela iniciativa e 

reinvindicação. E pede também um olhar diferenciado por essa escola, 

pois a zona rural precisa muito. Pois por ser educadora acredita que só 

através da educação podemos transformar o mundo. Mas que 

infelizmente vem sentindo que não está tendo uma grande preocupação 

da parte do chefe do executivo pela educação. E que a referida escola já 

trouxe um prêmio para o município, então por isso o pedido especial 

para que seja dada uma atenção especial. O Vereador Sargento 

Monteiro cumprimenta a todos os presentes, e diz que gostaria de 

lembra que já foi falado por várias vezes na casa de educação, e que 

entristece a população saber que a educação não tem prioridade em 

nosso pais. E que as escolas do município estão necessitando muito de 

reformas, pois está em caso de calamidade. O Vereador Xixico 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que realmente quase todas as 

escolas do município estão deterioradas, e o executivo tem que olhar o 

requerimento com bons olhos para a melhorias do alunos. A Vereadora 

Itacira Aires diz que quando o assunto é educação se entusiasma, pois 
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foi educadora por toda a vida. E que trabalhou muito tempo na secretaria 

de educação do município e seu trabalho era nas escolas da zona rural 

que no tempo eram muitas, reduzindo hoje apenas a quatro. Então por 

esse motivo diz que as escolas da zona rural merece uma atenção 

especial, onde existe crianças. E que a bíblia diz “educai as crianças que 

não será possível punir os adultos”, e essas escolas das zonas rurais 

são de crianças. E que por esses motivos pede ao chefe do poder 

executivo que tenha um olhar diferenciado para educação, pois através 

da educação podemos transformar o mundo. O Vereador Gilson Rêgo 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que as escolas municipais que 

estão fechadas isso já vem ao longo de anos, e que a zona rural houve 

uma evasão pois a população está se tornando urbanizada, mas que já 

foi feita algumas reforma. E que tem certeza que o atual gestor tem boa 

vontade e que com certeza essas reformas reivindicadas serão 

atendidas dentro da legalidade. E que tem certeza que a curto prazo 

será resolvido esses problemas. A Vereadora Itacira Aires diz que com 

certeza o chefe do executivo encontrará a legalidade que está faltando 

para atender aos pedidos a favor da educação, já que outros segmentos 

ele está conseguindo. Então espera que essa mesma legalidade que 

está conseguindo com facilidade para os outros consiga para a 

educação. O Ver. Eraldo Alves diz que espera que o chefe do executivo 

olhe com bons olhos mesmo pela educação, pois não podemos falar do 

gestor passado com poucos recursos mais fez muita coisa pelas 

escolas, em principal pela escola que está em discussão. Em seguida o 

senhor Presidente colocou o requerimento em votação que depois de 

discutido foi aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores 

presentes. O Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 

188/2017 para a Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem 

como ementa: Moção de aplauso ao SAMU – Serviço de atendimento 

móvel de urgência. Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a 

palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Vereador Gilson Rêgo 

cumprimenta a todos os presentes, e diz que essa moção de aplauso 

nada mais justo a essa entidade que presta um excelente serviço à 

população, um trabalho técnico e cientifico. O SAMU tem sido um salva 
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vidas para muitas pessoas, sem restrições. O Vereador Galego do Alho 

cumprimenta a todos os presentes, e parabeniza o ver. Gilson Rêgo pela 

proposição mais que justa, pois sabe a responsabilidade que aqueles 

profissionais tem com aqueles pacientes seja eles ricos ou pobres; um 

trabalho de humanização. E que esses profissionais estão de parabéns, 

pois é um trabalho feito com amor. O Vereador Xixico cumprimenta a 

todos os presentes, realmente vem salvando muitas vidas, com um bom 

atendimento. O Presidente diz que a proposição é justa, e que foi uma 

boa iniciativa do ver Gilson Rêgo.  Em seguida o senhor Presidente 

colocou o requerimento em votação que depois de discutido foi 

aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O 

Senhor Presidente passou o REQUERIMENTO Nº 191/2017 para a 

Senhora Secretária para que seja feita a leitura que tem como ementa: 

requer a construção de dois redutores de velocidade com a devida 

sinalização vertical e horizontal na Rua Henrique Neto da Cunha, no 

Conjunto Manoel Deodato. Concluída a leitura o Senhor Presidente 

passou a palavra ao/a autor (a) do requerimento. O Vereador Sargento 

Monteiro cumprimenta a todos os presentes, e diz que mais uma vez 

vem pedir ao executivo a essa reinvindicação da população daquela rua, 

pois isso poderá salvar vidas. Em seguida o senhor Presidente colocou 

o requerimento em votação que depois de discutido foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos vereadores presentes. O Senhor Presidente 

passou o REQUERIMENTO Nº 193/2017 para a Senhora Secretária 

para que seja feita a leitura que tem como ementa: requer a 

pavimentação da Rua das Hortências, no Bairro Aluísio Diógenes. 

Concluída a leitura o Senhor Presidente passou a palavra ao/a autor (a) 

do requerimento. O Vereador Junhão cumprimenta a todos os 

presentes, e diz que foi procurado por moradores da referida rua pois a 

dificuldade de acesso está muito grande, e que irá lutar para que seja 

pavimentada o mais rápido possível. Em seguida o senhor Presidente 

colocou o requerimento em votação que depois de discutido foi 

aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. 

ENCERRADA a Pauta da Ordem do dia. Em seguida o senhor 
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presidente passa a Senhora secretaria para fazer a leitura de um oficio 

de Nº198/2017 enviado pela secretaria SESAU, informativo do ministério 

da educação. Dando continuidade o senhor presidente passa a Senhora 

secretaria para fazer a leitura do comunicado do mês de Agosto do 

Ministério de Educação. Em seguida o Senhor Presidente passou a 

senhora secretaria o oficio Nº437/2017 da Secretaria Municipal de 

Defesa Social – Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Em 

seguida o senhor presidente fez a leitura dos encaminhamentos feitos 

na audiência pública de Desassoreamento do Açude Publico Dr. Pedro 

Diógenes, ficaram definidos os encaminhamentos: Elevar para mais 

50cm o sangradouro do Açude Público Dr. Pedro Diógenes Fernandes 

(com o propósito de aumentar a capacidade de acumulação de água). E 

a União dos Prefeitos na busca de angariar recursos para realização da 

elevação do sangradouro da Barragem. E que foi também formada uma 

comissão com os seguintes membros e representantes de instituições: 

Dr. Fausto Magalhães (DNOCS), Gutemberg Bessa (Presidente da 

Comissão), Francisco de Assis Monteiro (Câmara Municipal), Jader 

Junior (Câmara Municipal), José Alves Bento (Câmara Municipal), 

Rodrigo Araújo de Andrade (Secretário Municipal da Agricultura), Edilson 

Feitosa (Sociedade Voluntária), Gilton Sampaio (UERN e FORUM DAS 

ÁGUAS). E também foi sugerido pelo Professor Jailson (coordenador da 

UERN) para a comissão a realização de um encontro popular – 

Mobilização com propósito de elevação do sangradouro. O Senhor 

Presidente declara aberto o pequeno EXPEDIENTE com os seguintes 

Vereadores: FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES, FRANCISCO DE 

ASSIS MONTEIRO, JOSÉ ALVES BENTO, FRANCISCO AUGUSTO DE 

QUEIROZ, JADER JUNIOR DE LIMA ARAUJO. A Vereadora Itacira 

Aires cumprimenta a todos os presentes, e diz que gostaria de saudar 

todos os médicos ortopedistas que foi no dia 19 de setembro, e em 

especial aos ortopedistas Pauferrenses. E também lembrar do dia das 

pessoas com deficiência no dia 21 de setembro. Então não poderia 

deixar de usar a tribuna para registrar esses dias. O Vereador Sarg. 

Monteiro cumprimenta a todos os presentes, e diz que gostaria de fazer 

um registro que na 20ª sessão apresentou o requerimento Nº104/2017; 
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ao qual foi aprovado e que vai ser atendido pelo prefeito de Pau dos 

Ferros. O Vereador Xixico cumprimenta a todos os presentes, e diz que 

gostaria de parabenizar o Prefeito Municipal por ter iniciado a 

pavimentação de Bairros e a troca das lâmpadas do Açude 25 de Março. 

E que continue com as melhorias para a cidade. O Vereador Galego do 

Alho cumprimenta a todos os presentes, e diz que agradecer a 

secretaria Lizete e que foi atendido e pedir que tenha umas atenção 

especial por toda a cidade. E que também quer pedir ao secretário 

Rodrigo pelas estradas da zona rural que está com um acesso crítico. E 

pede as colegas vereadores que juntem forças pelo homem do campo, 

pois eles não estão sendo uma boa assistência pelo poder executivo. O 

Vereador Junhão cumprimenta a todos os presentes, e diz que fica 

muito satisfeito em saber que vem acontecendo melhorias na cidade. E 

em relação ao dia 7 de setembro que ficou muito triste em ver que na 

cidade de Pau dos Ferros não está tendo a valorização devida, pois as 

autoridades da cidade não estão participando de um evento tão 

importante para o pais. O Senhor Presidente declara encerada a 

presente sessão e não havendo mais nada a relatar eu, Daihanny 

Denise da Silva Técnica Legislativa da Câmara Municipal de Pau dos 

Ferros, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada 

pelo Presidente e Secretária. 

 

 

 

 

 


