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se 	 Da 188  Legislatura, 2a Sés ão Legislativa, 258  Sessão 
Ordinária, Presidência do Vereador Luis Fernando 
Torres e Marco Vivian, Secr tário. 

Às quatorze horas e doze minutos do dia vinte e três de agosto de dois mil e vinte e dois, 
terça-feira, reuniram-se os edis que compõem este egrégio Parlamento Caçapavano em 
Sessão Ordinária. O Presidente após verificar que havia número legal, com a ausência 
momentânea do Vereador Paulo Pereira, deu por aberto os trabalhos da Sessão e 
colocou em discussão e votação as atas n°s: 029 e 030/ 022, sendo aprovadas por 
unanimidade. Neste momento chegou a Sessão o Vereador Paulo Pereira. 
Correspondências de Plenário: Oficio n°40912022 d Gabinete do Prefeito, 
encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédit adicional especial no valor 
de R$15.000,00 e dá outras providências", a fim de ser submetido á apreciação dessa 
egrégia Casa Legislativa (PL n 0482712022). Oficio n'410/204 2 do Gabinete do Prefeito, 
encaminhado projeto de lei que "Autoriza abertura de crêdi o adicional suplementar no 
valor de R$5.000,00 e dá outras providências", a fim de ser si bmetido á apreciação dessa 
egrégia Casa Legislativa (PL n 0482612022). Oficio n°411/20 2 do Gabinete do Prefeito, 
encaminhando projeto de Lei que "Autoriza abertura de crédilo adicional especial no valor 
de R$1 5.000,00 e dá outras providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa 
egrégia Casa Legislativa (PL n 0482912022). Oficio n 0412120 2 do Gabinete do Prefeito, 
encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédit adicional especial no valor 
de R$3.000,00 e dá outras providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa 
egrégia Casa Legislativa, em regime de urgência Art.49 da Lei Orgânica Municipal (PL 
n 0483112022). A Mesa Diretora submeteu ao Plenário o Regime de Urgência do 
Projeto de Lei Executivo n 04831/2022 sendo Rejeitado com cinco votos dos 
Vereadores: Marco Vivian, Mariano Teixeira, Patricia Castro, Zilmar Araújo e Silvio Tondo 
e com o Voto de desempate do Vereador Luis Fernando Torres, tendo recebido 
cinco votos a favor dos Vereadores: Antônio Carlos Casanova, Paulo Pereira, 
Jussarete Vargas, Mirella Fernandes e Antonio Almeida Filho. Assim o Projeto de Lei 
Executivo n 0483112022 tramitará pelo rito ordinário. Oficio n°413/2022 do Gabinete 
do Prefeito; encaminhado projeto de lei que "Altera a Lei672 de 29 de dezembro de 
2015, para acrescer no Quadro Geral de Servidores, anexo II, 03 (três) vagas do Cargo 
de Monitor Social", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, 
em regime de urgência Art.49 da Lei Orgânica Municipal (PL 483012022). A Mesa 
Diretora submeteu ao Plenário o Regime de Urgência do Projeto de Lei Executivo 
n 0483012022 sendo Rejeitado com cinco votos dos Vereadores: Marco Vivian, 
Mariano Teixeira, Patricia Castro, Zilmar Araújo e Silvio Tondo e com o Voto de 
desempate do Vereador Luis Fernando Torres, tendo recebido cinco votos a favor 
dos Vereadores: Antônio Carlos Casanova, Paulo Pereira, Jussarete Vargas, Mirella 
Fernandes e Antonio Almeida Filho. Assim o Projeto de Lei Executivo n 0483012022 
tramitará pelo rito ordinário. Oficio n°42112022 do Gabinete do Prefeito, 
encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no 
valor de R$139.380,00 e dá outras providências", a fim de ser submetido à apreciação 
dessa egrégia Casa Legislativa, em regime de urgência Art.49 da Lei Orgânica Municipal 
(PL n°483312022). A Mesa Diretora submeteu ao Plenário o Regime de Urgência do 
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Projeto de Lei Executivo n °4833/2022 sendo Rejeitado com cinco votos dos 
Vereadores: Marco Vivian, Mariano Teixeira, Patricia Castro, Zilmar Araújo e Silvio Tondo 
e com o Voto de desempate do Vereador Luis Fernando Torres, tendo recebido 
cinco votos a favor dos Vereadores: Antônio Carlos Casanova, Paulo Pereira, 
Jussarete Vargas, Mirella Fernandes e Antonio Almeida Filho. Assim o Projeto de Lei 
Executivo n 0483312022 tramitará pelo rito ordinário. Oficio n°42512022 do Gabinete 
do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito adicional 
especial no valor de R$1 00.000,00 e dá outras providências", a fim de ser submetido à 
apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL n°483212022). Oficio n°428/2022 do 
Gabinete do Prefeito, encaminhando informações solicitadas sobre o projeto de Lei 
n°481212022 que "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$35.000,00 e dá outras providênbias". Este oficio foi anexado ao projeto de lei 4812. 
Oficio n°430/2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Altera os 
anexos 1 e III da Lei 3.672 de 29 de dezembro de 2015, no que se refere ao padrão do 
cargo e vencimentos para os Agentes Comunitários de Saúde e cumprimento aos efeitos 
da Emenda Constitucional 12012022 e dá outras providências", a fim de ser submetido á 
apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, em regime de urgência Art. 49 da Lei 
Orgânica Municipal (PL n°483412022). A Mesa Diretora submeteu ao Plenário o 
Regime de Urgência do Projeto de Lei Executivo n°483412022 sendo Acatado com 
seis votos dos Vereadores: Antônio Carlos Casanova, Paulo Pereira, Jussarete Vargas, 
Mirella Fernandes, Mariano Teixeira e Antonio Almeida Filho, tendo recebido quatro 
votos contrários ao regime de urgência dos Vereadores: Marco Vivian, Patricia 
Castro, Zilmar Araújo e Silvio Tondo. Assim o Projeto de Lei Executivo n04834/2022 
tramitará pelo rito de urgência. Oficio n°003/2022-FGTAS-Fundação Gaúcha do 
Trabalho e Ação Social, datado de 22 de agosto de 2022, assunto: Dia D-Acesso da 
Pessoa com Deficiência ao Mundo do Trabalho; Convidando para no dia 26 de agosto 
abraçar esse dia em que será dado atendimento preferencial para as pessoas com 
Deficiência. Decretos Executivos 4997 e 4998, de 05 de Agosto de 2022. Projeto de 
Lei Executivo n°4826/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor 
de R$5.000,00 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei 
Executivo n 0482712022 - "Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$15.000,00 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões Projeto de Lei 
Executivo n04829/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$15.000,00 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei 
Executivo n 04830/2022 - "Altera a Lei 3672 de 29 de dezembro de 2015, para acrescer 
no Quadro Geral de Servidores, anexo III, 03 (três) vagas do Cargo de Monitor Social". 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 0483112022 - "Autoriza 
abertura de crédito adicional especial no valor de R$3.000,00 e dá outras providências". 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n°483212022 - "Autoriza 
abertura de crédito adicional especial no valor de R$100.000,00 e dá outras providências". 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n°4833/2022 - "Autoriza 
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$139.380,00 e dá outras 
providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 0483412022 - 
"Altera os anexos 1 e III da Lei 3.672 de 29 de dezembro de 2015, no que se refere ao 
padrão do cargo e vencimentos pra os Agentes Comunitários de Saúde e cumprimento 
aos efeitos da Emenda Constitucional 12012022 e dá outras providências". Encaminhado 
às Comissões. Projeto de Lei Legislativo n 04828/2022 de autoria do Vereador 
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Mariano Teixeira-PP - "Dispõe sobre a isenção na taxa de inscrição de concurso público 
municipal para voluntários que servirem a Justiça Eleitoral e dá outras providências". 
Encaminhado às Comissões. Sanção: Lei n°4.371, de 15 de Julho de 2022, aprovada 
pelo Poder Legislativo Municipal, sancionada e promulgada pelo Prefeito Municipal. 
Origem do Poder Executivo: Projeto de Lei Executivo n°4811/2022 - "Altera à Art. 1° 
da Lei n 02.292, de 1° de julho de 2008 e dá outras providências". Foi feita a leitura do 
parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer da 
Comissão de lnfraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, ambos 
favoráveis ao projeto de lei. Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei 
Executivo n 0481112022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo 
n°4816/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$100.000,00 
e dá outras providências". Foi feita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final e do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e 
Contas Públicas, ambos favoráveis ao projeto de lei. Colocado em discussão e 
votação o Projeto de Lei Executivo n°481612022 foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei Executivo n 04817/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional especial 
no valor de R$1 .876,81 e dá outras providências". Foi feita a leitura do parecer da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer da Comissão de 
Orçamento, Finanças e Contas Públicas, ambos favoráveis ao projeto de lei. 
Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei Executivo n°4817/2022 foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n°481812022 - "Autoriza abertura 
de crédito adicional suplementar, no valor de R$22.000,00 e dá outras providências". Foi 
feita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do 
parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, ambos favoráveis 
ao projeto de lei. Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei Executivo 
n°4818/2022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n 04819/2022 - 
"Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$15.787,54 e dá outras 
providências". Foi feita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final e do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas 
Públicas, ambos favoráveis ao projeto de lei. Colocado em discussão e votação o 
Projeto de Lei Executivo n 0481912022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
Executivo n 0482012022 - "Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$5.000,00 e dá outras providências". Foi feita a leitura do parecer da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer da Comissão de Orçamento, 
Finanças e Contas Públicas, ambos favoráveis ao projeto de lei. Colocado em 
discussão e votação o Projeto de Lei Executivo n°482012022 foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei Executivo n°482212022 - "Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratações temporárias de 02 (dois) Médicos Pediatras, pelo período de 12 
(doze) meses, prorrogável por igual período e dá outras providências". Foi feita a leitura 
do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer da 
Comissão de lnfraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, ambos 
favoráveis ao projeto de lei. Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei 
Executivo n 0482212022 foi aprovado por unanimidade. Origem do Poder Legislativo: 
Projeto de Lei Legislativo n°481412022 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - 
"Estabelece penalidades administrativas às pessoas físicas ou jurídicas e 'agentes 
públicos que discriminem as pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA) no 
âmbito do Município de Caçapava do Sul/RS". Foi feita a leitura do parecer da 
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Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer da Comissão de 
Infraestrutura, Desenvolvimento: e Bem-Estar Social, ambos favoráveis ao projeto 
de lei. Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei Legislativo n°4814/2022 
foi aprovado por unanimidade. Em questão de ordem manifestou-se o Vereador Silvio 
Tondo registrando que alguns projetos que repetidamente estão sendo postos nas pautas 
como permanecendo nas Comissões estão nestas condições porque aguardam respostas 
do Poder Executivo para serem deliberados pelas mesmas. Indicações: 23212022 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, 
que contrate um(a) Médico(a) para o ESF da Promorar, visto a grande quantidade de 
pessoas que buscam e precisam. desse atendimento". Deferida de Plano. 23312022 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - Indica ao Poder Executivo Municipal, 
que implemente o pagamento do piso salarial aos profissionais de Enfermagem, Lei 
14.43412022, a qual estabelece os valores do piso para Enfermeiros, Técnicos em 
Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras". Deferida de Plano. Neste 
momento ausentou-se do Plenário o Vereador Paulo Pereira. Requerimentos: 
9512022 de autoria da Vereadora Mirella Biacchi-PDT - "Requer envio de votos de 
profundo pesar aos familiares e amigos de Fatima Maria Bonoto da Silva, falecida em 05 
de agosto de 2022". Deferido de Plano. 96/2022 de autoria da Vereadora Mirella Biacchi-
PDT - "Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares e amigos de Regina do 
Carmo Nunes dos Santos, falecida em 11 de agosto de 2022". Deferido de Plano. 
9712022 de autoria da Vereadora Mirella Biacchi-PDT - "Requer envio de votos de 
profundo pesar aos familiares e amigos de Ondina Comes Bonoto, falecida em 14 de 
agosto de 2022". Deferido de Plano. 9812022 de autoria do Vereador Luis Fernando 
Torres-PT - "Requer o envio de votos de profundo pesar aos familiares da Senhora 
Ângela Maria Dutra Alves". Deferido de Plano. Em questão de ordem manifestou-se o 
Vereador Silvio Tondo solicitando que seja confeccionado um requerimento de 
votos de pesar em nome da Casa pelo falecimento do Dr. Airton Davila Krause. 
Pedidos de Providências: 48312022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB 
- "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal para efetuar a colocação de 
suportes e de lâmpadas (Iluminação pública) na Rua Emilia Ludovico Tasca-Bairro São 
Domingos". Deferido de Plano. 484/2022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-
MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a limpeza e 
desentupimento de uma boca de lobo na Rua Alberto Severo próximo ao n 0 188-Bairro 
Persa". Deferido de Plano. 48512022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB 
- "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue limpeza de canteiros na 
Avenida Castelo Branco em toda a sua extensão-Bairro Centro". Deferido de Plano. 
48612022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao 
Poder Executivo Municipal, que efetue a limpeza e desentupimento de valetas na Rua 
Domingos Dutra Farias em toda a sua extensão-Bairro São Domingos". Deferido de 
Plano. 48712022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a limpeza e desentupimento de 
valetas e bueiros na Rua Vantuil Marques em toda a sua extensão-Bairro São Domingos". 
Deferido de Plano. 48812022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue retirada de resíduos (lixo) 
na Rua Antonio Dourado próximo ao n 0 191-Bairro Persa". Deferido de Plano. 48912022 
de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder 
Executivo Municipal, que efetue a limpeza e desentupimento de valetas na Avenida 
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Castelo Branco em toda a sua extensão-Bairro Centro". Deferido de Plano. 49012022 de 
autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo 
Municipal, que seja feito reparos na Rua Manoel Francisco Machado, onde a mesma 
encontra-se com um buraco ao meio da rua". Deferido de Plano. 491/2022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo 
Municipal, que efetue retirada de resíduos (lixo) na Rua Anibal Chaves Marques, próximo 
à entrada do Mônego-Bairro Persa". Deferido de Plano. 49212022 de autoria do Vereador 
Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que 
efetue a revitalização em ambas as paradas de ônibus em frente à Escola Cônego Ortiz". 
Deferido de Plano. 49312022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a revitalização na parada 
de ônibus em frente ao Hospital Vitor Lang". Deferido de Plano. 494/2022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo 
Municipal, que efetue reparos, patrolamento e encascalhamento na Rua José Arlindo 
Fernandes-Bairro Pinheiro". Deferido de Plano. 49512022 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue 
reparos na tubulação na Rua Clarimundo Walmarath referência n°289-Bairro Floresta". 
Deferido de Plano. 49612022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue limpeza de canteiros, 
bueiros e valetas na Rua Anibal Chaves Marques-Bairro Persa". Deferido de Plano. 
49712022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao 
Poder Executivo Municipal, que efetue reparos, patrolamento e encascalhamento na 
Estrada do Passo dos Mathias até a entrada do Rincão da Salete-Interior do Município". 
Deferido de Plano. 49812022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que realize um projeto e efetue a 
colocação de tubulação na Rua Anibal Chaves Marques-Bairro Persa". Deferido de 
Plano. 49912022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, para efetuar a substituição de lâmpadas 
queimadas (iluminação pública) na Estrada RS357, referência casa número 8525 na 
localidade da Coxilha São José". Deferido de Plano. 50012022 de autoria do Vereador 
Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que 
efetue a revitalização na parada de ônibus em frente à Escola Nossa Senhora da 
Assunção". Deferido de Plano. 50112022 de autoria da Vereadora Mirella Biacchi-PDT - 
"Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, patrolamento e encascalhamento na Rua Aceli 
Bento da Rosa n 0 19-Bairro Cidade Jardim". Deferido de Plano. Neste momento o 
Vereador Paulo Pereira esteve no Plenário e saiu novamente. Pedidos de 
Informações: 8912022 de autoria dos Vereadores: Patricia Castro-PL e Marco Vivian-
MDB - "Solicitam informações do Poder Executivo, referente aos recolhimentos de 
animais soltos que seja encaminhado o que se pede: a) Como vem sendo realizado o 
recolhimento de animais abandonados nas ruas do nosso Município; b) Qual o órgão 
responsável por esse recolhimento; c) Onde estão sendo colocados esses animais 
recolhidos". Deferido de Plano. 9012022 de autoria dos Vereadores: Patricia Castro-PL e 
Marco Vivian-MDB - "Solicitam informações do Poder Executivo, referente ao cadastro de 
casinhas de cães comunitários, sejam prestadas informações, por intermédio da 
Secretaria Competente, sobre o número de casinhas comunitárias que estão autorizadas 
pelo Poder Público no Município: Solicita que apresente um relatório dos anos de 2018, 
2019 ,2020, 2021 e 2022, referente ás autorizações de casas para cães comunitários". 
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Deferido de Plano. 9112022 de autoria dos Vereadores: Patricia Castro-PL e Marco 
Vivian-MDB - "Solicitam informações do Poder Executivo, referente ao cadastro de cães 
comunitários, sejam prestadas informações, por intermédio da Secretaria Competente, 
sobre o número de cães comunitários que estão adotados e são do conhecimento do 
Poder Público no Município: Solicita que apresente um relatório constando nome do cão, 
identificação do tutor responsável, e qual localidade se encontram". Deferido de Plano. 
9212022 de autoria dos Vereadores: Patricia Castro-PL e Marco Vivian-MDB - "Solicitam 
informações do Poder Executivo, referente ao número de animais, sejam prestadas 
informações, por intermédio da Secretaria competente, sobre o número de animais que 
estão e estavam sobre tutela do Município: Solicita que apresente um relatório dos anos 
de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, referente aos cães e gatos que estão ou estavam 
sobre a guarda do Município". Deferido de Plano. 9312022 de autoria da Vereadora 
Patricia Castro-PL - "Solicita informações do Poder Executivo: A) Qual valor de repasse 
de verbas Federais e Estaduais para a Saúde Bucal do Município?; 8) Como são feitos os 
repasses desses valores para as Unidades de Saúde? (No que é gasto esse valor? 
Equipamentos, insumos, salários?); C) Tabela com a discriminação de onde esses 
valores são gastos, e do gasto que a Prefeitura Municipal usa de seu próprio orçamento 
com a Saúde Bucal". Deferido de Plano. Moção: 3712022 de autoria da Vereadora 
Mirella Biacchi-PDT - "Concede Moção de Aplausos ao Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais pelos 60 anos de relevantes serviços prestados aos Trabalhadores Rurais do 
nosso Município". Deferida de Plano. Neste momento saiu da Sessão a Vereadora 
Jussarete Vargas. Comunicação de Bancada: Manifestaram-se os Vereadores: Assumiu 
a Presidência a Vereadora Patricia Castro; Luis Fernando Torres e Silvio Tondo. 
Comunicação de Vereador: Manifestaram-se os Vereadores: Luis Fernando Torres, 
Antônio Carlos Casanova, Marco Vivian; Retornou à Presidência o Vereador Luis 
Fernando Torres; Patricia Castro, Silvio Tondo e da Presidência Luis Fernando Torres. 
Explicações Pessoais: Manifestaram-se os Vereadores: Assumiu a Presidência a 
Vereadora Patricia Castro; Luis Fernando Torres; Retornou à Presidência o Vereador Luis 
Fernando Torres; Antônio Carlos Casanova e Patricia Castro. Não havendo mais nada a 
ser tratado, o Presidente Luis Fernando Torres convocou a todos os Vereadores para a 
próxima Sessão Ordinária às 14 (Quatorze) horas do dia 30 (Trinta) de agosto de 2022 
(Dois mil e vinte e dois), terça-feira, no Plenário desta Casa, encerrando a presente 
Sessão. 

SALA 
TRÊS: 

MANOEL DE LIMA E SILVA, EM 23 (VINTE E 
E VINTE EDO ). 

Secretário 
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