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ATA     N.º 05 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2016 

 

 

Aos nove dias do mês de Março de dois mil e dezasseis, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica 

Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 75/2013, de 

12 de Setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião 

Ordinária desta Câmara Municipal, a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara em Exercício, 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro, e os Exmos. Membros da Câmara: ------------------------ 

Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria de Fátima Azevedo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. José Manuel Lima Soares -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso --------------------------------------------------------------------------------------------   

Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ausências: Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira por se encontrar em 

representação do Município na cerimónia da tomada de posse do novo Presidente da República, tendo 

a Câmara considerado a falta como justificada. -------------------------------------------------------------------------

Pelas catorze horas e trinta minutos a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara em Exercício  

declarou aberta a reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------- 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
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A ata da reunião ordinária realizada no dia 24 de Fevereiro de 2016, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, José Lima usou da palavra para se referir à 

Feira do Fumeiro,  do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião,  que ocorreu nos dias 4, 5 e 6 de 

Março, e agradeceu  a todos os funcionários da Câmara que colaboraram na organização do evento e 

contribuíram para que a mesma fosse, mais uma vez, um grande sucesso e superasse todas as 

expetativas. Agradeceu também à AEB , aos produtores e aos restaurantes participantes, os quais lhe 

deram conta da sua satisfação pelo sucesso alcançado. Sublinhou que vale a pena investir na 

promoção e divulgação dos produtos de Baião e que este evento é bem a prova disso, trazendo dessa 

forma milhares de pessoas ao nosso Concelho, que contribuíram para a dinamização da economia 

local, através da aquisição dos nossos produtos e serviços. --------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Presidente da Câmara em Exercício, convidou todos os presentes para as seguintes 

iniciativas e eventos: dia 11 de março, às 20H45 as Comemorações do Dia internacional da Mulher, no 

Auditório Municipal, este ano subordinadas ao tema “A Mulher e as Artes”, com testemunhos de 

Mulheres ligadas às Artes, culminando com um grande espetáculo de musica, dança e teatro com 

artistas baionenses; dia 13 entre as 09H30 e as 13H00 o Campeonato Regional de Fundo – Norte em 

Ribadouro, organizado pela Federação Portuguesa de Canoagem, a Associação de Canoagem do 

Norte de Portugal e pelo Clube Náutico de Ribadouro e que conta com o apoio da Câmara Municipal 

de Baião; também no dia 13 às 09H00 a Caminhada Solidária, com saída do Estádio do Pranhô, 

iniciativa promovida pelas Associações da União de Freguesias de Campelo e Ovil e que conta com o 

apoio da Câmara Municipal e da união de Freguesias de Campelo e Ovil; dia 21 de março ateliê do 

Dia Mundial da Árvore e da Poesia na Biblioteca Municipal de Baião; dia 23 de março Ateliê de Páscoa 

também na Biblioteca Municipal; dia 26 de março o 13ª Passeio TT, promovido pelo Moto Clube 

Baionense, com a apoio da Câmara Municipal; e a exposição coletiva de artistas baionenses que está 

patente na Loja Interativa de Turismo de Baião, até ao dia 6 de Abril. -------------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Adega Cooperativa de Baião, CRL para a 

realização de uma Assembleia Geral – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo I à presente ata. A proposta foi retirada da ordem de trabalhos. ---------------------- 

 

2. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Modatx – Confeções Lda. para a Cerimónia 

de Entrega de Certificados Modatex-Paula Borges – Ratificação – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo II à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a proposta de cedência 

de utilização do Auditório Municipal à Empresa Modatex para a Cerimónia de Entrega de Certificados 

Modatex-Paula Borges. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Apoio à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere – Ocupação de espaços na feira por 

feirantes residentes no Município – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro das Obras Particulares e Urbanismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo III à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta  de apoio à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, pela  ocupação de espaços na 

feira por feirantes residentes no Município. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Alteração ao Plano Diretor Municipal de Baião (PDM) – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente e Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo IV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração 

ao Plano Diretor Municipal de Baião (PDM), atendendo aos pareceres técnicos. ------------------------------ 

 

5. Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Baião (PP) – Proposta  

Após a apresentação da proposta, a Senhora Vereadora Fátima Azevedo questionou o Executivo 

no sentido de saber se há alguma proposta para a Zona Industrial do Gôve, alertando que existem 

pavilhões vazios e que aquela Zona Industrial precisa de ser intervencionada, de forma a que 

sejam criadas melhores condições e chamar os investidores. O Senhor Vereador dos Assuntos 

Económicos disse que efetivamente os investidores procuram mais a Zona Industrial de Baião pelo 

facto de ter acessos mais facilitados, mas que a Zona Industrial do Gôve não está esquecida e que 

está em estudo a sua requalificação. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente e Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo V à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração 

ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Baião (PP), atendendo aos pareceres técnicos. Após a 

discussão e votação deste assunto a Senhora Vereadora Fátima Azevedo questionou o Executivo no 

sentido de saber se há alguma proposta para a Zona Industrial do Gôve, alertando que existem 

pavilhões vazios e que aquela Zona Industrial precisa de intervencionada, de forma a que sejam 

criadas melhores condições e chamar os investidores. O Senhor Vereador dos Assuntos Económicos 

disse que efetivamente os investidores procuram mais a Zona Industrial de Baião pelo facto de ter 

acessos mais facilitados, mas que a Zona Industrial do Gôve não está esquecida e que está em 

estudo a sua requalificação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Maria José Pereira Pinto – 

Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo VI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição 

de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Maria José Pereira Pinto. --------------------------------------  

 

7. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Maria Isabel Pinto Carvalheira – 

Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição 

de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Maria Isabel Pinto Carvalheira. ------------------------------- 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Manuela de Fátima Pereira – 

Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Manuela de Fátima Pereira. --------------------- 
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9. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Rosa Maria Pinto Alves – 

Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo IX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição 

de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Rosa Maria Pinto Alves. ---------------------------------------- 

 

10.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Maria Alice Vieira Pereira – 

Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo X à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição 

de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Maria Alice Vieira Pereira. ------------------------------------- 

 

11.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Maria Cândida Cardoso Monteiro 

– Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição 

de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Maria Cândida Cardoso Monteiro. --------------------------- 

 

12.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Laura Patricia Silva Mendes – 

Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição 

de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Laura Patricia Silva Mendes. ---------------------------------- 

 

13.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Alexandra Raquel Coutinho 

Gonçalves da Rocha – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 
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atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Alexandra Raquel Coutinho Gonçalves da 

Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Joaquim Pereira Mendes – 

Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XIV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Joaquim Pereira Mendes. ------------------------ 

 

15.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Maria de Lurdes Cardoso Gomes 

– Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição 

de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Maria de Lurdes Cardoso Gomes. --------------------------- 

 

16.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – José Pinto da Costa – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XVI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a José Pinto da Costa. ------------------------------ 

 

17.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – António José Teixeira de 

Carvalho – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XVII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a António José Teixeira de Carvalho. ----------- 

 

18.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Etelvina da Conceição Rodrigues 

Gaspar – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 
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reproduzida no anexo XVIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Etelvina da Conceição Rodrigues Gaspar. – 

 

19.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Manuela Maria Monteiro Pinto 

Oliveira – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XIX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Manuela Maria Monteiro Pinto Oliveira. ------ 

 

20.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião – Graciela Maria Rego Pereira 

Pinto – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Assuntos Socias, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição 

de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Graciela Maria Rego Pereira Pinto. ------------------------- 

 

21.  Minuta de Acordo de Desenvolvimento Desportivo – Associação de Modalidades Inovadoras 

do Gôve  – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XXI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta de Minuta de Acordo de Desenvolvimento Desportivo com a Associação de Modalidades 

Inovadoras do Gôve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

22.  Minuta de Acordo de Desenvolvimento Desportivo – Motoclube Baionense  – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XXII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta de Minuta de Acordo de Desenvolvimento Desportivo com o Motoclube Baionense. ------------- 

 

23.  Atribuição de apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião 

destinado ao Jantar de Natal dos Funcionários – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de apoio à 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião destinado ao Jantar de Natal dos 

Funcionários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- 

 

24.  Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre a Câmara 

Municipal de Baião e o Clube de Caçadores e Pescadores Monte da Lapinha  – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XXIV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta de Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre a Câmara 

Municipal de Baião e o Clube de Caçadores e Pescadores Monte da Lapinha. --------------------------------- 

 

25.  Minuta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação de 

Porto de Baião para a cedência da Casa de Baião, sita na Rua das flores, nº 53 a 57, R/C, 

Porto, à Associação Porto de Baião – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XXV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta de Minuta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação 

de Porto de Baião para a cedência da Casa de Baião,  à Associação Porto de Baião. ----------------------- 

 

26.  Atribuição de apoio à “Porto de Baião” – Associação Cultural e Recreativa – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XXVI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta de atribuição de apoio à “Porto de Baião” – Associação Cultural e Recreativa.–-------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de Setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara em Exercício, Dra. 

Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H00 Horas. E 

para constar se lavrou a presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da 

Câmara para posterior aprovação e assinatura. ------------------------------------------- 

 

E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Secção de Expediente Geral e Atendimento, a 

redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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