
Ata número quatro de 2013 

 

Ao trigésimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas, por 

convocatória individual de vinte de dezembro de dois mil e treze e edital afixado na mesma data, 

realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, no Salão Nobre da sede da 

Junta de Freguesia, com a presença de todos os elementos da Assembleia de Freguesia e de todos os 

elementos do executivo da Junta de Freguesia. 

Foram alterados, após ter sido aceite por unanimidade, os pontos 2, 3 e 4 constantes no edital para a 

seguinte redação, a pedido do Sr. Presidente da Junta de Freguesia: 

 

2. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o Regulamento, Tabela e 
Fundamentação Económico-financeira das Taxas, Licenças e Outras Receitas da Freguesia de 
Vermoil para 2014; 

 
3. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o Regulamento dos 

Cemitérios da Freguesia de Vermoil; 
 

4. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o Regulamento da 
Freguesia de Vermoil da Atividade dos Feirantes; 
 

Deu-se início à reunião de assembleia, com todos os membros do Executivo da Junta de Freguesia 

presentes. 

 

Período de antes da ordem do dia: 

 

1. Intervenções na generalidade 

A Sr. Ana Costa questionou o Sr. Presidente da Junta sobre quem tinha a competência da 

manutenção da rua que liga a rua do Monte a estrada principal, no Pocejal, visto que o asfaltamento 

inicial foi efetuado pelos proprietários. Deu nota da necessidade de serem efetuadas alguns trabalhos 

de manutenção, nomeadamente tout-venant e limpeza das bermas. Solicitou intervenção nas lombas 

frente ao Binolino em virtude de terem sido intervencionadas e tendo ficado a sinalização luminosa 

ocultada pela nova camada de betuminoso, assim como devido aos acertos do betuminoso não 

estarem corretamente efetuados, existem alguns ponto mais baixos em que os veículos que circulam 

na via têm dificuldade em passar nas lombas. Comunicou que quando existem chuvas abundantes, as 

águas pluviais são encaminhadas para o Binolino. O Sr. Presidente da Junta informou que a 

manutenção da rua referida será da Junta de Freguesia. Também referiu que existem algumas 

construções que não estão devidamente autorizadas, impedindo assim o seu alargamento e 



asfaltamento. No que diz respeito ao asfaltamento a seguir a passadeira, a junta solicitou retirada do 

betuminoso, tendo sido efectuada uma recarga, ficando agravada a lomba. Foi chamado o Eng.º 

Nuno Mota que se prontificou a efetuar o acerto da sinalização luminosa. Quanto ao escoamento das 

águas, deu nota que os técnicos do município não mostraram grande abertura para efetuar alterações 

ao traçado, mas havendo problemas será solicitado aos técnicos a intervenção para correção. 

A Sr. Elisabete Mota questionou a quem se deveria dirigir para solicitar a substituição da 

lâmpada num poste da EDP na estrada da Mata. O Sr. Presidente informou que esse pedido deveria 

ser solicitado a linha de apoio da EDP, sendo que neste caso ao Junta de Freguesia irá solicitar a sua 

mudança. 

O Sr. Manuel Gomes questionou sobre o que poderia ser feito para corrigir a obstrução de vias 

de comunicação por algumas arvores, solicitou que a reparação das valas das águas e qual a situação 

das ligações do saneamento nos Matos da Ranha. O Sr. Presidente informou que a competência de 

aprumar as arvores é dos proprietários, mas que em situações pontuais, quando o corta-sebes está a 

limpar as valetas e executam alguns acertos as árvores que invadem as vias de comunicação. No caso 

da situação existente nos Matos da Ranha, esta foi reportada a fiscalização municipal desse de junho. 

Foi comunicado ao proprietário a necessidade para aprumar as árvores estando a junta a aguardar a 

intervenção da câmara Municipal. Quanto ao saneamento, o Sr. Presidente informou que os trabalhos 

de reparação seriam iniciados em Janeiro e que passados três meses estariam concluídos, podendo 

após a sua conclusão já poderiam ser efetuados as ligações. O Sr. Presidente deu nota que não esteve 

na inauguração do reservatório da rede de abastecimento da água do Outeiro da Ranha, visto o 

abastecimento de água ainda não estar concluído.  

A Sr. Sidalina Mota, solicitou esclarecimento relativo aos esgotos na rua Fernandes Tomás. 

Sr. Carlos, secretário da junta, informou o trajeto que será efetuado de modo diferente, situação em 

estudo pelos serviços do município. 

O Sr. Daniel Ferreira solicitou esclarecimentos quanto a rede de águas da Ranha e das 

concordâncias nos Matos da Ranha 

A Sr. Elisabete solicitou esclarecimento relativamente ao saneamento do Pocejal, O Sr. 

Presidente informou que apenas após execução dos projectos do saneamento de Leiria é que será 

discutido este assunto, visto que por gravidade não será viável o escoamento para os coletores de 

Pombal. 

O Sr. Américo Marques solicitou informação sobre os perigos das palmeiras devido 

escaravelho e sobre uma casa em ruinas das Mauricias. O Sr. Presidente informou que já tinha 

conhecimento de algumas que algumas palmeiras terão que ser removidas, mas está a coordenar com 

o município para promover a sua retirada.  



O Sr. Carlos Pinto solicitou o empedramento da rua do canto a rua da calçada. O Sr. 

Presidente informou que iria avaliar a situação de modo a se conseguir a alguma melhoria. 

 

Período da ordem do dia: 

 

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 20-09-2013 a 20-12-2013; 

   

Dada a palavra ao Sr. Presidente da junta de freguesia, salientou relativamente a educação e 

formação, que a junta de freguesia tem assegurada a vigilância e acompanhamento das crianças 

desde as 8h30 até as 18h00, não sendo da sua responsabilidade e aportando um grande encargo 

financeiro para a Junta de Freguesia. Também o prolongamento de horário tem sido assegurado pela 

Junta de Freguesia. O Sr. Presidente informou que têm sido servidos 52 almoços por dia nas três 

escolas do primeiro ciclo, tendo-se verificado uma grande redução do número de almoços servidos. 

A junta de freguesia acompanhou uma nutricionista que se deslocou a freguesia para avaliar as 

condições em que são servidas as refeições nas diversas cantinas e tendo sido realizadas algumas 

correções, sendo que outras são inviáveis mas que não colocam em risco o bom serviço das 

refeições, situações que se prendem por estarem a funcionar 6 cantinas, sendo que está previsto a 

médio prazo o Centro Escolar que resolverá estas questões. A Junta de freguesia, para além se 

assegurar as atividades de enriquecimento curricular, também financia estas atividades visto que 

existem poucas crianças não recebendo por parte das autoridades o suficiente para fazer face aos 

custos. O Sr. Presidente informou que a junta de freguesia tem feito diversas diligências quanto ao 

processo do centro escolar e comunicou que estiveram técnicos da Câmara Municipal de Pombal no 

terreno para efetuar o levantamento topográfico do local. 

 

 No que se refere a saúde o Sr. Presidente informou que já existia médico de família em 

Vermoil, tendo salientado o excelente profissionalismo deste, no sentido de repor a normalidade na 

extensão de saúde de Vermoil. 

 

 Quanto a agricultura, foi diligenciado no sentido de que o projeto do açude do rio Arunca, na 

zona de Santo António fosse construído na próxima primavera. Salientou que a Srª Maria Eugénia 

Rodrigues, tesoureiro da junta, participou numa ação de esclarecimento sobre fiscalidade na área da 

agricultura. 

  



Quanto ao urbanismo, espaços públicos e ambiente, o Sr. Presidente relembrou que o PDM 

do conselho de Pombal se encontrava em audiência pública pelo que aconselhou que seria 

conveniente a sua consulta até ao próximo dia 29 de janeiro de 2014. Também deu nota da conclusão 

dos trabalhos de ampliação do cemitério da Ranha de São João, assim como a manutenção dos 

cemitérios para preparação do dia dos finados. Forma substituídas as madeiras dos bancos no centro 

de Vermoil, este ultima foi efetuada com recurso a um individuo a efetuar serviço comunitário.  

No que diz respeito ao associativismo e ação social, o Sr. Presidente destacou a preparação do 

bodo das castanhas 2013, tendo sido um grande sucesso graças a participação das coletividades e de 

todos os visitantes. Tem sido feito a gestão do site da freguesia, salientando que quase todos os dias 

existem novas notícias sobre a freguesia de Vermoil. O Sr. Presidente voltou a pedir que as 

coletividades são que tem que informar a Junta de modo a que possam ser publicadas no Site. Quanto 

a comissão Social da Freguesia, foi efetuada a recolha de bens e foram feitos 12 cabazes que serão 

entregues no dia 24 de dezembro. O Sr. Presidente deu nota que as ofertas recebidas foram inferiores 

as do ano anterior. 

 

Quanto ao saneamento básico e água de rede, o Sr. Presidente deu nota dos trabalhos que tem 

estado a ser efetuados na freguesia, nomeadamente o saneamento nas Chãs e na Gafaria e o 

abastecimento de água nas Ranhas. 

 

Nas redes viária e pedonal foram efetuadas algumas limpezas que permitiram que não 

existissem problemas de maior aquando das chuvas ocorridas. 

 

Foi solicitado pelo Sr. Carlos Pinto informação sobre o funcionamento da bolsa de emprego 

da freguesia de Vermoil. O Sr. Presidente informou que as pessoas fornecem a junta de Freguesia o 

seu curriculum Vitae que depois é fornecido as empresas que procuram trabalhadores. 

O Sr. Manuel Gomes solicitou limpeza das valetas para a rua do açude e rua da Feteira nos 

Matos da Ranha. O Sr. Carlos Santos informou que os funcionários da Junta se encontravam a 

efetuar essas limpezas e que em breve chegariam as referidas ruas. 

 

2. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o Regulamento, Tabela e 

Fundamentação Económico-financeira das Taxas, Licenças e Outras Receitas da 

Freguesia de Vermoil para 2014; 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que deu nota das alterações nos 

anexos do documento, sendo que as alterações centram-se nos atestados, o aumento das 



cópias, o aparecimento da taxa de licença de ruído para festividades, o registo de canídeos foi 

alterado para se assemelharem com outras freguesias. Quanto aos cemitérios foi proposta a 

alteração das sepulturas perpétuas e aparecimento da sepultura por 40 anos os jazigos 

subterrâneos foram aumentados. No que diz respeito ao aumento da sepultura perpétua a Junta 

de Freguesia propõe que a taxa se mantenha até ao 31 de março de 2014. O Sr. Américo 

Marques, solicitou informação sobre se seria comunicado as famílias o términus do prazo e se 

competia a Junta de freguesia a retirada das ossadas e das campas, no caso da sepultura por 40 

anos. O Sr. Presidente informou que o regulamento proposto indica nenhum método de aviso 

às famílias e que a retirada das ossadas e das campas seriam da responsabilidade da Junta de 

Freguesia. 

Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado 

por unanimidade. 

 

3. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o Regulamento dos 

Cemitérios da Freguesia de Vermoil; 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que salientou as alterações no 

regulamento que se baseia na retirada no anexo A remetendo para o regulamento, Tabela e 

Fundamentação Económico-financeira das Taxas, Licenças e Outras Receitas da Freguesia e 

fez-se a alterações relativas ao aparecimento das sepulturas por 40 anos no art.º 20 

Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado por 

unanimidade. 

 

4. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o Regulamento da 

Freguesia de Vermoil da Actividade dos Feirantes; 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou a retirada do anexo A 

tendo sido remetida a tabela para o Regulamento, Tabela e Fundamentação Económico-

financeira das Taxas, Licenças e Outras Receitas da Freguesia. 

 

Foi solicitado pelo Sr. Manuel Gomes esclarecimento sobre o art.9 tendo sido esclarecido que 

tem que existir a proibição da cedência de direitos para os feirantes, assim está previsto que 

em caso de falecimento do feirante, o cônjuge podem no prazo de 15 dias solicitar o direito ao 

espaço. 

Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado por 

unanimidade. 



 

5. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o plano de actividades 

2014-2017; 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que informou que o plano de 

atividades tinha por base o programa e eleitoral apresentado e também uma reunião que 

ocorreu a convite do Presidente da Câmara de Pombal em que foram apresentados os 

objetivos da Junta no orçamento da Câmara. Na área da educação o grande projeto da Junta é 

o Polo Escolar prevendo-se a compra dos terrenos e a execução dos projetos para 2014 e a 

construção para 2014/2015. Prevê-se que a abertura seja em setembro de 2015. O Sr. Carlos 

Pinto solicitou informação sobre o método de escolha do local do polo escolar. O Sr. 

Presidente informou que foi uma decisão política, visto que era a localização que ficaria mais 

centralizada com os três grandes polos habitacionais da freguesia, num raio de três 

quilómetros temos uma cobertura a 80% das crianças. Está previsto efetuar 8.000,00 de 

trabalhos de reparação da escola EB1 de Vermoil, caso a Câmara Municipal apoio estes 

trabalhos. Foi questionado pelo Sr. Carlos Pinto, se valeria a pena efetuar esses trabalhos visto 

que está previsto a execução do Polo Escolar. O Sr. Presidente respondeu dando nota que 

ainda falta pelo menos um ano e meio para estar concluído o polo escolar, sendo que até lá se 

deve assegurar a boa manutenção do edifício e que mesmo após a construção deste, a escola 

poderá servir para outras funções, sendo de todo o interesse fazer boa manutenção deste 

edifício publico, que de outra forma se degradará. O Sr. Presidente deu nota que a Junta se 

propõe a mantar as atividades de enriquecimento curricular, as atividades de tempos livres 

durante o próximo quadriénio a semelhança do que já tem vindo a promover. 

 

No que diz respeito a saúde, está inscrito no plano o apoio e cooperação com a extensão de 

saúde de Vermoil, assim como continuar a defender a instalação em Vermoil de uma unidade 

de saúde familiar.  

 

Quanto a agricultura está inscrito no plano a execução do açude do rio Arunca e as obras de 

requalificação do regadio que está abandonado. A junta também pretende a manutenção e 

limpeza de alguns caminhos assim como a abertura de novos. Está consagrado no plano a 

execução de algumas ações de formação de esclarecimentos sobre a agricultura. O Sr., Carlos 

Pinto questionou sobre a possibilidade de promover a união dos diversos terrenos para cultivo. 

A Sr. Maria Eugénio Rodrigues deu nota dos contatos efetuados com a associação de bolsas 

de terras da Sicó, mas ainda não houve resposta da mesma. 



 

No que se refere ao urbanismo e espaços público está previsto a conclusão do novo PDM, 

estando prevista um zona industrial na zona dos Pinhais Novos. Está contemplado a execução 

do passeio ribeirinho desde Santo António até a ponte do Rio Arunca. Serão efetuados os 

arranjos exteriores do polidesportivo de Vermoil assim com o muro de suporte de terras no 

talude do cemitério. Quando aos parques infantis está prevista a requalificação dos parques 

nas escolas primárias para servirem a população à semelhança do que acontece em Vermoil. 

Foi incluído no plano o melhoramento do parque de Santo António das Pinheiras com mais 

mesas e equipamentos de lazer. 

No que diz respeito aos cemitérios está elencado a necessidade de dotar os cemitérios de 

instalações sanitárias, assim como a substituição das coberturas das capelas dos cemitérios. 

 

Nos equipamentos públicos, considerou-se o melhoramento do mobiliário urbano no largo da 

igreja, sendo que a substituição dos elementos de madeira nos bancos públicos já se encontra 

efetuado. A Junta propõe-se a apoiar o conselho económico da paróquia de Vermoil na 

substituição da porta e do guarda-vento da igreja velha. Está previsto a pintura da sede de 

junta de freguesia assim como a manutenção dos espaços urbanos. A junta pretende dotar a 

freguesia de um ecocentro para poder receber o contentor do “monstros” e um contentor para 

biomassa. 

 

Quanto ao que diz respeito a floresta, o executivo propõe-se a sensibilizar a população para 

manutenção das matas e a dinamização das equipas de primeira intervenção. O Sr. Presidente 

louvou a disponibilidade dos diversos intervenientes nas referidas brigadas. A Junta pretende 

promover ações de silvicultura preventiva principalmente junto das zonas habitacionais.  

 

Para a cultura, associativismo e apoio social, a junta propõe defender a exposição ao público 

da ruinas romanas da telhada, criar um roteiro turístico da freguesia de Vermoil, dinamizar o 

Bodo da Castanhas com algumas alterações, dinamizar as peças de teatro e outros eventos 

culturais, potenciar o site do noticias de Vermoil, solicitar mais ajudas para as diversas 

associações da freguesia, melhorar a loja social em concordância com a Associação de 

Vizinhos e Amigos dos Matos Ranha, apoiar as famílias e indivíduos com problemas sociais, 

continuar a organizar a excursão sénior assim como outras atividades para os seniores da 

freguesia. 

 



No que se refere ao saneamento básico e redes de abastecimentos de água, a junta vai pugnar 

pela conclusão das redes de abastecimento dos lugares de Ranha de São João e dos Matos da 

Ranha, pela execução do projeto das redes de abastecimento dos lugares da Canavieira, Casal 

da ordem e Calvaria, pela execução das redes de saneamento da rua Melo Doce e da rua do 

Centro na Canavieira, pelo redimensionamento do emissário desde a ponte do rio Arunca até 

Pombal. 

 

Quanto ao que diz respeito as obras para na freguesia de Vermoil, está prevista a 

requalificação da fonte Achada (já em execução), restaurar a rede de fontanários. 

Quanto a rede viária e pedonal, está contemplado o alargamento e asfaltamentos de diversas 

ruas da freguesia de Vermoil, assim como a sinalização das várias vias da freguesia. O Sr. 

Carlos Pinto solicitou esclarecimentos sobre o ponto do plano que faz referência aos 

cruzamentos do IC2. O Sr. Presidente informou que a posição da junta de freguesia que se 

deveria acabar com os cruzamentos nivelados, recorrendo a semaforização e/ou rotundas, esta 

posição já foi comunicada as estradas de Portugal. Quanto a loja do cidadão proposta na 

campanha, a junta propõe-se a aguardar pelo novo protocolo dos CTT para ver quais as 

competências que serão propostas. 

 

Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado 

por unanimidade. 

 

6. Apresentação, discussão e votação da proposta das grandes opções do plano e plano 

plurianual de investimento para o quadriénio de 2014-2017; 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que deu nota que este ponto é a 

materialização dos pontos referidos anteriormente com os valores das diversas opções 

mencionadas. Na página 2 do Plano Plurianual existe um lapso no ponto dos serviços de 

almoços nos jardim-de-infância para o ano de 2015 onde se lê 250.000,00, deveria ler-se 

25.000,00, sendo que o documento que será posto a votação terá este valor corrigido. 

 

O Sr. Carlos Pinto deu nota que achava o valor cabimentado para o Notícias Vermoil é 

elevado e que tem um aumento significativo de um ano para o seguinte. O Sr. Presidente 

informou que os valores indicados têm como base os custos ocorridos em anos anteriores e 

que dependem da quantidade de números editados. 

 



Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado 

por unanimidade. 

´ 

7. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta para o orçamento da receita e 

despesas para o ano financeiro de 2014; 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que referiu que o executivo 

anterior tem conseguido uma taxa de execução sempre superior a 75%, chegando mesmo a 

85%.  

O Sr. Presidente passou a explicar a redução para €285.000,00 do orçamento para 2014, essa 

descida deve-se a retirada de algumas operações de tesouraria, nomeadamente do B@M, que 

foram retiradas e que ascendem a €50.000,00. Os restantes €30.000 ficam a dever-se a 

redução da conta onde no ano anterior estava cabimentadas as verbas para o alargamento do 

cemitério da Ranha de São João. O Sr. Presidente informou a redução das verbas recebidas 

pelo FFF assim como as verbas que são atribuídas a junta para fazer face aos custos das 

refeições e as AEC´s nas escolas já que estas estão ligadas ao número de alunos que tem vindo 

a reduzir.  

 

O Sr. Carlos Pinto questionou o executivo sobre o valor referência na rubrica diverso que 

totaliza €13.000,00, assim como outro s trabalhos especializado que ascendem a €14.000,00. 

O Sr. Presidente informou que na relação entre o orçamento e o PPA estão definidos as 

diversas parcelas para justificar estes valores.  

 

O Sr. Carlos Pinto questionou o executivo sobre o aumento na rubrica relativo ao material 

escolar e combustíveis que foram respondidas pelo Sr. Presidente da Junta. 

 

Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado 

por unanimidade. 

 

8. Período de intervenção do público assistente; 

Foi dada a palavra ao Sr. Adelino Duarte Pereira, que solicitou explicação para o motivo de 

não estar inscrito o nome do pároco na placa da ampliação do cemitério da Ranha de São João, sendo 

que foi informado pelo Sr. Presidente, que este não se mostra disponível para que o seu nome figure 

neste tipo de placas, como já ocorreu em ocasiões anteriores. Solicitou esclarecimento relativamente 

ao saneamento junto a casa do Herminio, sendo que o Sr., presidente informou que está incluído no 



projeto adjudicado e em curso e que terá que se aguardar pelos trabalhos no Vale Fojo. Sugeriu a 

Junta que se poderia fazer uma feira medieval assim como a mudança dos feirantes até a igreja velha 

de Vermoil para o bodo das castanhas. Para os cemitérios sugeriu que as sepulturas poderiam passar 

para um prazo de vinte e cinco anos, sendo os familiares notificados ao final de 20 anos, e outo um 

escalão de 50 anos sendo que os familiares seriam de notificados ao final de 40 anos. Para os jazigos 

enterrados deu nota que estes podem ser reutilizados passados alguns anos. Mostrou o seu desagrado 

quanto a localização do centro escolar utilizando também as diversas infraestruturas já existentes. 

 

O Sr. Nelson Ruivo sugeriu que se criasse um terreno que fosse cultivado com recurso a 

pessoas vindas do fundo de desemprego para produzir vegetais que seriam distribuídos ou vender 

pela população desfavorecidos. Alertou para a dificuldade no escoamento das ervas aromáticas, na 

sua opinião deveremos produzir o que consumimos dentro do país. Sugeriu que fosse criada uma 

base de dados de voluntários para serem acionados em caso de problemas na freguesia. Sugeriu que 

fosse efetuado uma espécie de banco alimentar na freguesia. Deu nota que concorda com o 

orçamento da Junta de Freguesia. Solicitou que no Outeiro da Ranha fossem feitos comunicações 

para as populações fossem alertadas para o corte das árvores em risco de queda. O Sr. Presidente deu 

nota que relativamente as árvores em risco de queda têm que ser o afetado a entrepor uma ação sobre 

o proprietário, quando o caso seja entre privados. No que diz respeito as hortas comunitárias, o Sr. 

Presidente informou que a Junta de freguesia não possui terrenos com área suficiente. 

 

O Sr Amadeu informou que as caixas do correio deixam entrar água e solicitou que, na estrada 

que vai ter a São Simão, fosse efetuado um aqueduto de modo a resolver o problema das águas 

pluviais e dos deslizamentos de terras. O Sr. Presidente deu nota, que quanto as caixas dos correios, 

deverá ser exposto aos CTT essa anomalia, já que é da competência destes.  

 

 Não havendo nada mais a tratar, o Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira declarou 

encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata que vai ser devidamente assinada. 

 

 

 

O Presidente  

 

 

O 1º Secretário      O 2º Secretário 


