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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA OITAVA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, EM 19 DE ABRIL DE 2021. Aos dezenove dias do mês 

de abril de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, na sala de Reuniões da Câmara Municipal de 

Barão de Cotegipe, sito à Rua Princesa Isabel número cento e quatorze, sob a Presidência do 

Vereador Gilmar Zanella reuniram-se os Exmos Srs Vereadores Adelir José Sartori, Douglas Martin, 

Gilmar Antonio Veronese, Gilmar Zanella, Luiz Eduardo Razzia Giacomel, Marilena Berria, Paulo 

Faccioli, Saimon Antonio Rodrigues da Costa e Valdemir Tomazelli para a Sessão Ordinária. O 

presidente procedeu à chamada nominal para verificação de quórum. Havendo número legal e 

regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e cumprimentou os colegas, a plateia 

presente e quem acompanha através das redes sociais. NA PALAVRA LIVRE se inscreveram os 

representantes: pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori, pela bancada PT a vereadora 

Marilena Berria e o vereador Paulo Faccioli, pela bancada do PP o vereador Saimon da Costa e o 

vereador Gilmar Zanella e pela bancada PSD o vereador Douglas Martin e o vereador Luiz Eduardo 

Giacomel. O Presidente colocou em votação a Ata: Ata da Quinta Reunião Ordinária, da Sétima 

Sessão Legislativa, de cinco de abril de dois mil e vinte e um. Teve como parecer: Aprovada por 

Unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Adelir Sartori cumprimentou o 

presidente, os vereadores, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e solicitou ao líder de 

governo que encaminhe para a secretaria de obras o pedido do diretor da Escola Mário Quintana 

para que seja feito o corte de grama no colégio. Solicitou ainda ao líder do governo para que 

encaminhe aos responsáveis para que seja finalizada a obra na praça nas proximidades da rádio 

Barão, pois os moradores estão reclamando que foi investido dinheiro e a praça está inacabada o 

que impede que a mesma seja utilizada. Disse ainda que foi procurado moradores da Rua Adão 

Welker que estão solicitando a construção de uma ponte nas proximidades da empresa Talgatti 

Materiais de Construção para facilitar o deslocamento de um lado da vida para o outro, pois com a 

implantação da mão única as pessoas precisam fazer um trajeto maior para chegar até o local 

desejado e também sugeriu que fosse feita uma cobertura neste trecho do rio para que essa área 

fosse usada como local de lazer. O presidente lembrou aos vereadores que requerimentos verbais 

não são pedidos de providência. O vereador Gilmar Veronese cumprimentou o presidente, os 

vereadores, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais disse que em conversa com 

moradores da Rua Genuíno Caldart foi informado que no ano passado foi aprovado a implantação 

de duas lombadas nesta via e que inclusive foram colocadas as placas mas as mesmas não foram 

feitas e solicitou que o poder público averiguasse essa situação e solucionasse este problema. O 

vereador Luiz Eduardo Giacomel cumprimentou o presidente, os vereadores, os presentes e quem 

acompanha pelas redes sociais e requereu que os demais vereadores enviem para os seus 

representantes estaduais para que interfiram junto ao DAER a realização de limpeza e conservação 

na ERS 480 que liga Barão de Cotegipe a Ponte Preta onde em alguns trechos o mato tomou conta 

de praticamente toda a rodovia dificultando a trafegabilidade inclusive do maquinário usado nas 

colheitas e ressaltou que fazem mais de três anos que não é realizada uma manutenção neste local e 

caso não sejam atendidos que o poder executivo intervenha e faça esta limpeza.  PEDIDOS DE 

PROVIDÊNCIA: Pedido de Providência nº 042/2021 de autoria do vereador Paulo Faccioli do 

Partido dos Trabalhadores que “solicita a conclusão da relocação da estrada principal que dá acesso 

a Comunidade São José do Tapir, na propriedade do Sr. Bruno Kreczynski.” Após colocado em 

discussão o vereador Paulo Faccioli solicitou a palavra cumprimentando o presidente, os demais 

vereadores, os presentes e quem acompanha pelas redes sociais e disse que este pedido de 
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providência e referente a estada na propriedade do senhor Bruno Kreczynski e explicou que em dois 

mil e dezoito o mesmo procurou o poder público para realocar a estrada principal que dá acesso a 

sua propriedade e a comunidade de São José do Tapir, sendo que o poder público concordou com 

isso e a partir disso o senhor Bruno fez primeiramente um abaixo-assinado com os moradores desta 

localidade e apresentou cópia do mesmo e também um mapa bem descrito que todos os moradores 

assinaram, em seguida fez todas as liberações que era necessário na prefeitura municipal e após isso 

contratou uma empresa particular e pagou trator de esteira para abrir a estrada e a prefeitura ficou 

para fazer o patrolamento e cascalhamento da mesma. O vereador expôs que a prefeitura iniciou o 

trabalho e como apurou em visita ao local foi realizada oitenta por cento da obra, faltando apenas 

vinte por cento para ser concluída e disse não saber qual é o motivo disso estar acontecendo e o que 

está impedindo a prefeitura para que não faça mais esse trabalho para concluir essa estrada e 

melhorar o acesso para a propriedade dele, se algum morador está impedindo pois se arrependeu e 

não quer mais, e ressaltou que tem a assinatura de todos os moradores na documentação e solicitou 

ao poder público que o mais breve possível resolva esse problema, pois só está faltando a 

finalização desta obra para inutilizar a antiga o que facilitará o deslocamento de todos os moradores 

daquela região. Colocado em votação o Pedido de Providência nº 042/2021 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Pedido de Providência nº 043/2021 de autoria do vereador 

Paulo Faccioli do Partido dos Trabalhadores que “solicita ajuda para a reconstrução da residência 

do Sr. Albino Olivio que foi totalmente destruída por um incêndio, residente no interior de Barão de 

Cotegipe, na Comunidade do Rio Tigre.” O vereador Paulo Faccioli disse que infelizmente 

aconteceu esta fatalidade onde o senhor Albino Olivio teve a sua casa totalmente destruída pelo 

fogo e conforme pode se observar na foto entregue aos demais vereadores não sobrou praticamente 

nada da mesma e que inclusive os moradores não estavam em casa no momento do acontecido e 

quem tentou auxiliar para salvar alguma coisa foram os vizinhos, porém não tiveram êxito e 

informou que foram deslocados dos bombeiros de Erechim e de Jacutinga somente para amenizar a 

situação e solicitou aos demais vereadores para que se associem a este pedido de providência pois 

esta família passa por grandes dificuldades financeiras para reconstruir a sua residência, e que por 

enquanto está morando na casa dos vizinhos e amigos. Disse que o visitou no último sábado e foi 

informado que a prefeitura de Paulo Bento se prontificou em auxiliar na reconstrução dessa 

residência fornecendo a mão de obra e gostaria que o prefeito municipal Vladimir Farina analise 

este pedido de providência e entrasse em contato com a prefeitura de Paulo Bento para ver o que 

pode ser feito para auxiliar esta família que necessita muito apoio para reconstruir essa casa. 

Colocado em votação o Pedido de Providência nº 043/2021 teve como parecer: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Pedido de Providência nº 044/2021 de autoria da Bancada Progressista que 

“solicita a implantação de lombada na saída para a Linha Seis nas proximidades do Silo de Grãos 

Faccioli.” O vereador Valdemir Tomazelli disse que esse pedido se faz necessário pois presenciou 

um acidente na saída do referido silo que poderia ter causado uma tragédia, e que este local tem um 

grande movimento de caminhões na maioria das vezes carregado e os veículos que se deslocam em 

alta velocidade por ser um trajeto em declive, e por detalhes que não aconteceu um acidente grave e 

por ser época de safra o movimento neste local aumenta nessa época e por isso considera necessário 

a construção dessa lombada no referido trecho mais precisamente em frente a balança e ressaltou 

que é uma obra simples mas que evitará maiores transtornos. Colocado em votação o Pedido de 

Providência nº 044/2021 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Pedido de 

Providência nº 045/2021 de autoria do vereador Saimon da Costa que “solicita Moção de Apoio em 
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favor à Comissão de Avaliação de Troca de nome da Instituição Beneficente Lar da Criança, para 

que ocorra a troca do nome do “Lar da Criança” para “Lar Edir Bisognin Goelzer.” O vereador 

Saimon da Costa disse que essa Moção segue um pedido da Assistência Social que encaminhou 

através do Poder Executivo e em conversa com o Prefeito Municipal o mesmo sugeriu que a Casa 

também acompanhasse esse pedido de Moção e que prontamente aceitou pois a dona Edir Goelzer 

foi uma professora e uma diretora que trabalhou anos na área da Educação e também foi presidente 

do Conselho de Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Erechim e sempre fez as 

frentes voluntárias, sendo a representante legal do Lar da Criança e por isso solicitou a aprovação 

dos demais vereadores. Colocado em votação o Pedido de Providência nº 045/2021 teve como 

parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. Pedido de Providência nº 046/2021 de autoria do 

vereador Gilmar Antonio Veronese que “solicita Moção de Apoio ao Projeto de Lei Legislativo nº 

09/2021 de autoria do Deputado Mateus Wesp.” O vereador Gilmar Veronese disse que nada mais 

justo do que o próprio apenado pagar por suas despesas dentro do presídio e que acha que esse 

projeto que vai para Assembleia através do deputado Mateus Wesp é de grande valia e que se o 

mesmo não tiver condições de pagar o estado irá encontrar alguma maneira para que essa pessoa 

possa pagar através do seu trabalho e que considera isso uma forma de reeducar esse apenado, e que 

isso certamente beneficiará o próprio estado e também a população que paga essas despesas através 

dos impostos. Colocado em votação o Pedido de Providência nº 046/2021 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. ORDEM DO DIA: o presidente solicitou que a relatora 

fizesse a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e redação. A vereadora Marilena 

Berria na condição de relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação explanou a todos 

que os Projetos de Lei nº 024/2021, nº 025/2021, nº 026/2021 e nº 027/2021 estão aptos para 

discussão e votação. PROJETO DE LEI N.º 024/2021, DE 14 DE ABRIL DE 2021 Que 

“Denomina Ruas do Perímetro Urbano do Município de Barão de Cotegipe, originárias da 

implantação de Loteamentos.” O vereador Saimon da Costa disse que o principal motivo desse 

projeto é regulamentação para evitar os transtornos e também adequar às necessidades quanto a 

atualização de endereços quando necessário  e que é interessante observar que é uma própria 

exigência da RGE quanto a regulamentação da denominação das vias públicas e finalizou dizendo 

que o seu parecer é favorável à aprovação do referido projeto. Colocado em votação o Projeto de 

Lei nº 024/2021 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE.  PROJETO DE LEI 

N.º 025/2021, DE 14 DE ABRIL DE 2021 Que “Altera a redação do Artigo 3º da Lei 

Municipal nº 2.868/2021 de 17 de Março de 2021.” PROJETO DE LEI N.º 026/2021, DE 14 

DE ABRIL DE 2021 Que “Altera a redação do Artigo 4º da Lei Municipal nº 2.869/2021 de 17 

de Março de 2021.” O vereador Saimon da Costa disse que está muito bem explicado na 

justificativa este projeto vem para regularizar a mudança da legislação e que apenas o município 

deve fazer esta adequação através do Poder Legislativo e que o seu parecer é favorável para a 

aprovação.  Colocado em votação o Projeto de Lei nº 025/2021 teve como parecer: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 026/2021 teve como parecer: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. PROJETO DE LEI N.º 027/2021, DE 15 DE ABRIL DE 

2021 Que “Dispõe sobre o pagamento de multas decorrentes de Infrações de Trânsito 

cometidas por condutores de veículos do Serviço Público Municipal.” O vereador Saimon da 

Costa disse que conforme consta na justificativa o Tribunal de Contas fez uma sugestão né sugeriu 

ao município esse projeto então de lei e que agora vem até a presente Casa e o interessante é que 

não vai ser não vai ser uma abolição de infrações e apenas vai facilitar o seu pagamento e expos que 
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o seu parecer é favorável à aprovação do projeto em questão. Colocado em votação o Projeto de Lei 

nº 027/2021 teve como parecer: APROVADO POR UNANIMIDADE. PALAVRA LIVRE: 

Sobrevindo a palavra livre pela bancada do MDB o vereador Adelir Sartori disse querer colocar 

uma situação que está praticamente dominando os estados e o Brasil que é a pandemia e levantou 

algo que se escuta todos os dias de médicos e que na sua opinião é a realidade que a população vai 

ter que se acostumar com ela não já se convive com esse vírus há um ano e pelo o que se vê não vai 

passar tão cedo e a sua preocupação é com as pessoas que estão passando necessidades, 

desempregadas e disse achar que o governo tanto estadual deveria seguir a linha do governo federal 

e liberar as pessoas para trabalhar com todos os cuidados, usando máscara e álcool gel para evitar o 

contágio e que vê muitas pessoas passando necessidades, pedindo comida até aonde vai essas 

empresas que estão ajudando essas pessoas e nos meios de comunicação só se vê pessoas dizendo 

que não tem emprego, não tem dinheiro e com quatro ou cinco filhos para sustentar e questionou 

quem irá sustentar essas pessoas. Disse ainda que no estado  o governador se preocupou em pagar a 

dívida e em pagar em dia o funcionalismo público e que o mesmo poderia continuar pagando 

parcelado como estava antes e ter comprado mais aparelhos para atender essas pessoas nos hospitais 

e que assistiu uma reportagem que dizia que dezenove aparelhos de respiração estavam guardados 

dentro de uma sala e que considera isso uma falta de capacidade e de moral com a vida das pessoas 

no Brasil e que muitas vezes evita de assistir os meios de comunicação para não se decepcionar com 

tantas notícias ruins e disse que fica indignado com essas situações de desvios e que repudia toda 

essa situação. Pela bancada do PT a vereadora Marilena Berria disse gostaria de deixar aqui uma 

mensagem e lembrou que a pouco foi feita uma homenagem para a família do Sargento Max e 

cumprimentou essa família em seu nome e da comunidade de Barão de Cotegipe e que foi uma bela 

homenagem formalizada pelo vereador Saimon e agradeceu pelo trabalho desenvolvido na 

sociedade e que o trabalho dos soldados é um trabalho árduo e pelo que se viu o soldado Max foi 

um guerreiro nas comunidades em que esteve presente e também agradeceu a presença da Brigada 

Militar do município nesta homenagem e que prestou a sua homenagem à família do soldado Max. 

Disse ainda que no dia de hoje se comemora o dia do índio e  prestou a sua homenagem a todos os 

índios em especial aos do município e lembrou de uma pergunta feita há alguns dias por  uma 

criança que queria saber quem descobriu o Brasil e que essa é uma bela pergunta pois na escola se 

ensina que foi Pedro Álvares Cabral mas todos sabem que quando Pedro Álvares Cabral descobriu 

o Brasil os índios já estavam aqui então quem realmente descobriu o Brasil foram os índios. O 

vereador Paulo Faccioli fez uso da tribuna para se manifestar sobre o pedido de providência feito no 

mês de janeiro e até o momento não obteve uma resposta do poder público referente a manutenção 

da estrada a Itatiba do Sul e disse saber que essa estrada é de responsabilidade do Governo do 

Estado e pelas informações obtidas quem ganhou a licitação para manter essa estrada foi a Empresa 

Traçado, mas infelizmente pelas informações recebidas os pagamentos estão atrasados e a referida 

empresa não está fazendo essa manutenção e que gostaria de dizer que como vereadores 

representantes da comunidade precisam agir e fazer a sua parte e cumprir o papel de vereador 

juntamente com o poder público porque todos sabem que muitas comunidades do município 

dependem dessa estrada para transitar  e esta estrada está em péssimas condições de trafegabilidade 

e que esteve neste local no último sábado e pode observar isso  e reiterou que se o governo do 

estado se omitir  será necessário o poder executivo terá que fazer como o município de Itatiba do 

Sul que está mantendo o trecho que seria responsabilidade do Estado e expos que não quer 

prejudicar o município mas que é preciso encontrar uma forma de pressionar o governo do estado 
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pra que assuma essa responsabilidade  e solicitou ao poder executivo e ao prefeito municipal que 

encontre uma forma para resolver esse problema e auxiliar os munícipes que residem e necessitam 

deste trecho para transitar. Pela bancada do Partido Progressista o vereador Saimon da Costa relatou 

que no início de abril mais precisamente no dia 7 teve a oportunidade de estar visitando o Centro 

Operacional ao Enfrentamento do Covid-19 na cidade Chapecó onde também teve o privilégio de 

estar encontrando com o presidente da república e vê que a guerra não está ganha mas diariamente 

se está ganhando várias batalhas frente ao Covid-19 e que até poucos meses atrás Chapecó era um 

caos e após esses meses hoje serve de exemplo até mesmo para atrair a visita do presidente que não 

precisou ir para Europa, não precisou ir para um país de primeiro mundo, bastou ir a Chapecó e 

descobrir o que prefeito João Rodrigues através de uma união conjugando pandemia com economia 

e que outrora o nobre vereador Sartori se disse preocupado também com as pessoas que estão 

passando fome e agora vem a pergunta pois muitos estarão morrendo de Covid e de fome devido a 

não conseguir, os governos, os administradores poderem equilibrar a batalha frente a pandemia com 

a economia e que todos são sabedores que isso não pode parar ainda mais agora com a vacinação 

onde o governo federal distribuiu cinquenta e três milhões de doses foram mas apenas trinta e duas 

milhões de doses foram aplicadas e por isso também uma atenção maior ao governo para que de 

fato essas doses possam ser com mais seriedade aplicadas a toda população. Finalizou desejando 

uma excelente semana a todos. O presidente solicitou que o vice-presidente o substituísse para que 

pudesse fazer o uso da palavra. O vice-presidente concedeu a palavra ao vereador Gilmar Zanella 

que disse que há alguns dias teve uma reunião onde todos os vereadores foram convidados mas nem 

todos puderam participar e comentou que teve o privilégio de participar juntamente com o vereador 

Gilmar Veronese com a Corsan onde os funcionários vieram defender a não privatização da mesma. 

Disse ainda o vereador que brigou com eles durante quatro anos um problema de água na sua 

empresa e teve a oportunidade de estar na frente desses funcionários e falou que os culpados pelo 

mal atendimento da Corsan em Barão de Cotegipe não são os funcionários e sim os que assumem o 

cargo para comandar uma região, que são cargos políticos  onde são colocados pessoas incapazes 

para fazer um bom trabalho e que tem uma preocupação  e que até alguns dias atrás defendia a 

venda da Corsan, mas que hoje pensa diferente e que aceita as opiniões ao contrário, mas hoje 

defende a não privatização da Corsan , pois a CEEE foi privatizada e no seu entender o atendimento 

não é dos melhores, a companhia de telefonia também foi privatizada e também no seu entender o 

atendimento não é ruim, porém se não tiver luz, se compra o gerador e consegue ter a luz, ou 

investe em energia solar, telefone todo mundo tem mas a água se privatizar quem comprará será 

uma multinacional e que o exemplo é a Barragem de Passo Fundo que está praticamente seca pois 

quem comprou está interessada no lucro e disse que caso aconteça a privatização acredita que 

possam levar essa água para fora do país. Expôs ainda que no decorrer dos dias essa Casa terá que 

se manifestar sobre essa questão e salientou ser contra a privatização mas que é favorável em cobrar 

melhorias no dia a dia Corsan. Comentou ainda que foi colocado pelos funcionários a possibilidade 

em se deixar uma porcentagem do valor arrecadado no município para que seja investido na cidade. 

Finalizou dizendo que em breve os vereadores irão se reunir para definir uma moção contra ou a 

favor da privatização e após encaminhar aos responsáveis. O vice-presidente devolveu a palavra ao 

titular. Pela bancada do PSD o vereador Douglas Martin expôs que protocolou na data do dia 14 de 

abril um projeto de lei legislativo “Adote uma praça” e solicitou para que a mesa diretora olhe com 

carinho e avalie as mudanças necessárias para que se possa dar seguimento na próxima sessão. 

Disse ainda o vereador que este projeto é de sua autoria a pedido de alguns empresários que o 
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procuraram com desejo de ajudar a embelezar ainda mais a cidade através da melhoria as praças. O 

presidente fez um adendo dizendo que o projeto entrará em pauta na próxima sessão ordinária. O 

vereador Luiz Eduardo Giacomel comentou a questão levantada pelo vereador Paulo a respeito do 

governo estadual e as manutenções nas estradas que liga Barão de Cotegipe a outros municípios da 

região, e que estão de prova tanto o ex-vereador João Dassoler que está presente na sessão quanto o 

vereador Adelir Sartori do quanto foi batalhado nos últimos anos para que essa estrada que liga até 

o município de Itatiba do Sul para que o estado cumprisse o seu dever de fazer a manutenção da 

mesma e disse acreditar que o estado acha que essa região não existe porque nunca é lembrada para 

investimentos do Governo do Estado e destacou o que falou da ERS 480 entre Barão de Cotegipe e 

Ponte Preta e que acha incrível passar três anos solicitando que seja feita a manutenção da rodovia 

enquanto em três meses a rodovia entre Barão de Cotegipe e Erechim já passou por três ou quatro 

manutenções de limpeza e inclusive no dia de hoje até estavam colocando tachões e pintando as 

faixas e disse não saber o que muda de uma via de BR para uma ERS e de onde o governo federal 

tira dinheiro para fazer estas manutenções e o governo estadual não consegue. Quanto ao assunto da 

Corsan comentado pelo vereador Gilmar Zanella e que a pergunta que deve ser feita é ser todos 

querem continuar  insistindo no erro de apoiar a Corsan continue sendo do Estado ou tentar mudar 

para alguma coisa melhor e reiterou que não fala só por si mas pelos demais vereadores que 

batalharam e discutiram com os representantes da Corsan que hoje são contra a privatização e que 

há três ou quatro anos falavam que iriam investir em Barão de Cotegipe com perfurações de poços, 

e não é essa a questão e sim de prestar um serviço de qualidade e a queixa não é dos funcionários 

que prestam o serviço no município e que tentam suprir a necessidade dos munícipes e que a queixa 

são dos cargos políticos que existem na Corsan. Reiterou que nos últimos quatro anos foram feitas 

várias reuniões em buscar de investimentos, de discutir e levar adiante através de via judicial e 

nunca nada mudou. Disse que ainda que nos últimos dias tinha caminhões perfurando alguns postos 

e ficou sabendo que o local que foi perfurado não deu vazão de água e isso já demonstra a 

precariedade dos serviços prestados pela Corsan, com a falta de estudo técnico para buscar um local 

que agrega água e que isso é dinheiro do contribuinte jogado fora, é péssima execução do serviço e 

quem paga o “pato” é os munícipes que se houver outra estiagem passarão vários dias sem água. 

Falou ainda que iria propor na próxima sessão mas vai adiantar o assunto que vai ser um dos autores 

de uma Moção de Apoio a privatização da Corsan pois do jeito que está infelizmente já passaram 

por essa situação durante quatro anos e todos sabem que não vai mudar. E não havendo mais 

matéria do dia, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Reunião, convidou a todos para a 

próxima Reunião Ordinária que se realizará no dia três de maio de dois mil e vinte e um às 

dezenove horas.  Os trabalhos foram presididos pelo Vereador Gilmar Zanella e 1° Secretário 

Vereador Valdemir Tomazelli. Sendo que eu 1ª Secretario determinei que fosse lavrada a presente 

ata, que após aprovada será assinada por mim e pelo Senhor Presidente. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.- 
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