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Câmara Municipal 0,
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APROVADO POR UN".NIMID.<
Na reunião de

~13U
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE MAIO 2013

019/13

/; 'osl

Aos vigésimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e treze, dezoito e quarenta e
cinco minuto ocorreu á décima nona reunião da Câmara Municipal de Carazinho. O
Vereador Gilnei Jarré fez a leitura de um trecho da Biblia. O secretário fez a leitura do
requerimento do vereador Erlei Vieira e após fez a leitura da convocação do suplente
Gilnei Jarré. O presidente Olto coloca em apreciação a ata 018 da sessão ordinária do
dia vinte de maio de dois mil e treze. Está em discussão á ata, não havendo
vereadores que quisessem discutir colocou em votação. Aprovado por todos.
Secretário Rudi Brombilla faz a leitura do expediente da presente reunião. Ofício
087/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei N° 037/13; Ofício
084/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha responde ao OP 070/2013; Ofício
086/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha responde ao OP 071/2013; Ofício
088/13 do Executivo Municipal, o qual encaminha documentação referente ao Projeto
de Lei N° 034/13; Convite da JCI Carazinho para a cerimônia de entrega dos prêmios
do Projeto de Oratória nas Escolas 2013, no dia 24 de Maio de 2013, no auditório da
ULBRA; Ofício 343/13 da Promotoria de Justiça Especializada de Carazinho,
encaminhando parecer da audiência realizada dia 22.05.2013, sobre recursos para o
mobiliário da nova ala psiquiátrica do HCC; Oficio 3502/13 da Caixa Econômica
Federal informando a respeito de contrato celebrado entre o Municipio de Carazinho e
Caixa Econômica Federaí, para pavimentações asfálticas; Oficio 2228/13- SR Norte da
Caixa Econômica Federal informando a respeito de liberação de recursos do
Programa Esporte e Lazer na Cidade; Ofício 04/13- GP da Câmara de Vereadores de
Cachoeira do Sul, sobre Projeto referente ao transporte de animais; Ofício 72113 do
Departamento de Meio Ambiente solicitando o Plenário para a Conferência da Cidade
no dia 29.05.2013 ás 16 horas; Ofício de agradecimento do Sr. Giovani Sbruzzi ao
requerimento de aplauso recebido do vereador Rudi Brombilla; Ofício da ONG Ariva,
solicitando a Tribuna Livre para o dia 27.05.2013; Convite da Assembleia Legislativa
par ao Fórum de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero no dia 29.05.2013
Comunicados diversos do Ministério da Educação sobre Iiberaçâo de recursos. Projeto
de Lei Complementar Autoria: Eduardo Assis, Estevão De Loreno, Fernando
Sant'Anna de Moraes, Marcio Luiz Hoppen, Olto A. Gerhardt Neto, Paulino De Moura,
Rudi Brombilla e Daniel Weber; Olto A. Gerhardt Neto, Paulino De Moura, Rudi
Brombilla e Daniel Weber; Leitura das indicações: 3581 - Daniel Weber Solicitando
ao Executivo Municipal para que determine ao Setor Competente para que realize a
operação tapa buracos no calçamento da rua itararé na subida do "Bigode do
Prefeito". 3586 - Daniel Weber Para que determine ao Setor Competente que seja
aberta vagas de estacionamento para pessoas com deficiência Imobilidade reduzida
em frente ás escolas municipais, estaduais e particulares, pois isso facilitará o
embarque e desembarque para pessoas que necessitam desta atenção. 3587 - Daniel Q
Weber Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao Setor Competente
que busque uma solução para o problema direcionado ao passeio público, bem como
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a fiscalização referente a isto na Rua Anchieta, pois a mesma não possui o que pode
causar acidente do tipo atropelamento com pedestres, é através desta indicação que
solicitamos uma solução para isto, a fim de evitar problemas futuros. 3589 - Marcio
Luiz Hoppen Para que determine ao setor competente que seja feita a manutenção
dos brinquedos na Praça do Bairro Sassi. 3590 - Marcio Luiz Hoppen Para que
determine ao Setor Competente que seja realizada á construção de uma lombada
(quebra-molas) na Rua Dinarte da Costa, em frente á residência N° 517. 3597 -
Eduardo Assis O Vereador abaixo assinado solicita que depois de lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio ao Poder executivo para que determine ao setor
competente o reparo na Rua Ceará, esquina com Rua Amazonas. 3598 - Eduardo
Assis O Vereador abaixo assinado solicita que depois de lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Poder executivo para que determine ao setor competente para
reparos na via das ruas do Beco da Cuiabá. 3599 - Eduardo Assis O Vereador abaixo
assinado solicita que depois de lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao
Poder executivo para que determine ao setor competente para colocação de fiscais de
trânsito na saída dos ônibus da estação rodoviária em horários de grande fluxo de
movimento .. 3608 - Anselmo Britzke Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal
pedido para que determine ao setor competente que seja implantado um quebra-
molas na Rua Assis Brasil, nas proximidades da EMEI Princesinha, no Bairro
Princesa. 3609 - Anselmo Britzke Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal
para que determine ao setor competente que seja implantado um quebra-molas na
Rua Vera Cruz, Bairro Operário. 3612 - Estevão De Loreno Para que determine ao
Setor Competente que seja efetuado tapa buracos na Rua Marechal Hermes. 3613 -
Estevão De Loreno Para que determine ao Setor Competente que seja efetuado tapa
buracos na Rua Ibaré. 3614 - Estevão De Loreno Para que determine ao setor
competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua Monte Alegre, em frente
á residência N° 463. 3615 - Estevão De Loreno Para que determine ao setor
competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Rua 20 de Setembro, ao lado
da residência N° 622. 3616 - Estevão De Loreno Para que determine ao setor
competente que seja feito o recolhimento de entulhos na Praça Poly do Bairro Sassi.
3617 - Estevão De Loreno Para que determine ao setor competente que seja feito o
recolhimento de entulhos na Rua Almirante Barroso, em frente ás residências de N° 78
e 219. 3620 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor
competente que realize a vedação das laterais do painel informativo constante no novo
Ambulatório Municipal. Tal solicitação reivíndicada por usuarios se justifica, pois em
dias de mais frio, o vento passa por tais bordas vazadas do painel, fazendo com que
os pacientes que aguardam atendimento fiquem expostos ao frio, muitas vezes
agravando o estado de saúde, com doenças respiratórias típicas da época e clima.
3621 - Orion Albuquerque que seja efetuado a limpeza do terreno localizado na Rua
Antonio Jose Barletle, Bairro Santo Antonio. Solicitação dos Moradores. 3622 - Rudi
Brombilla Solicitando ao Executivo para que determine ao setor competente a
viabilidade de que seja disponibilizado um funcionario para atendimentos "limpeza"
dos Banheiros Publico localizado no Terminal lron Albuquerque "GARE" e que o
mesmo seja mantido aberto nos sábados e domingos, já que nos finais de semana
existe um grande fluxo de usuarios e necessitam deste atendimento. 3624 Gian
Pedroso Solicitamos ao Executivo para que determine ao setor competente que sejam
tomadas providências imediatas no sentido de realizar limpeza das ruas do Bairro
Sommer, com recolhimento de entulhos e galhos de arvores que se encontram
depositado nas mesmas. 3625 - Anselmo Britzke Solicitando ao Executivo Municipal
que determine ao setor competente que realize imediatos trabalhos de manutenção e
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reforma da ponte localizada no Beco da Cuiabá, pois a mesma requer reparos
urgentes. 3626 - Gian Pedroso REITERANDO solicitação ao Executivo Municipal para
que determine ao setor competente o imediato recolhimento de entulhos que estão
depositados na Av. São Bento, em frente a Rio Branco Automóveis. 3631 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente que disponibilize a
utilização de local público, como por exemplo, a ACAPESU, para a prática do
automodelismo na nossa cidade. A reivindicação que parte dos praticantes de
automodelismo além de incentivar a pratica, serviria para fomentar uma nova opção
cultural desportiva aos carazinhenses. 3632 - Fernando Sant'Anna de Moraes Para
que determine ao setor competente que realize limpeza em terreno urbano localizado
na Rua Hilário Ribeiro ao lado do número 26. Tal localidade tem sido alvo de depósito
de lixo, sendo que a limpeza era realizada pelo municipio mensalmente e há alguns
meses não ocorre, sendo propício para a proliferação de ratos e insetos, colocando
em risco a saúde dos moradores das proximidades do local. 3634 - Fernando
Sant'Anna de Moraes Para que determine ao setor competente a colocação de duas
lombadas do tipo quebra molas na Rua Leoveral Subtil, nas proximidades do cemitério
e da ACAPA, eis que o local é asfaltado e os veículos que por ali trafegam andam
acima dos limites de velocidade permitidos, colocando em risco pedestres e animais
que circulam. Leitura dos Requerimentos: 3560 - Ezelino Martins Ramos, Eduardo
Assis Requerimento de Mesa Diretora Requisição de veiculo oficial do Poder
Legislativo para deslocamento de assessores a curso em Porto Alegre - RS entre os
dias 05 a 07 de junho de 2013 3571 - Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em
plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao Sócio - Proprietário
da MADEREIRA PILGER LTDA o senhor Vilson Pilger e extensivo a todos os
funcionários e colaboradores pela comemoração dos 35 anos de atividades e serviços
prestados à comunidade de Carazinho e Região. 3582 - Rudi Brombilla Requerimento
de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao
Prefeito de Santo Ângelo, Valdir Andres (PP), foi eleito nesta quinta-feira Presidente
da Federação das Associações de Municipios do Rio Grande do Sul (Famurs). A
posse está marcada para 26 de junho, durante o 33° Congresso dos Municipios, em
Esteio, e dirigirá a entidade no biênio 2013/2014. 3583 - Gian Pedroso Requerimento
de Aplauso Solicitamos que seja encaminhado oficio ao Reitor do Campus ULBRA
Carazinho, Sr. Marcos Fernando Ziemer e ao Professor Diogo Moreira,
cumprimentando-lhe pela organização e realização do 1° AGROLOG
"Desenvolvimento Sustentável e Competitividade" que teve o objetivo de potencializar
os recursos naturais e humanos da comunidade projetando Carazinho como referência
e Polo Agro logistico. 3585 - Daniel Weber Requerimento de Pesar O Vereador abaixo
subscrito requer que depois de lido em plenário, e deferida na forma regimental, que
seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de
João Batista Carpes Leal pelo falecimento, ocorrido no dia 23 de Maio de 2013. João
sempre foi um homem exemplar, pessoa batalhadora, que sempre honrou seus
compromissos, um ótimo pai, irmão, esposo, todas as qualidades boas possiveis.
Infelizmente, por obras de forças que estão acima de nós, nem tudo segue o rumo que
desejamos. Todavia, Deus sabe o que faz e o que é melhor para cada um de nós. À
Esposa Maria Lírio Leal, filhos Nilva Leal e Familia e Rosimar Leal e familia, e a todos [)
os entes queridos de João Batista Carpes Leal, nossos mais sentidos pêsames pelo
infausto ocorrido. 3588 - Rudi Brombilla Requerimento de Aplauso. O Vereador abaixo
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para
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aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a CDL - Câmara de Dirigentes
Lojistas de Carazinho em nome de Seu Presidente CLAUDIO HOPFFMANN e
extensivo á toda diretoria e colaboradores, pela brilhante familiares votos de profundo
pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do
senhor HILARIO WEBBER, no ultimo dia, 3592 - Rudi Brombilla, Estevão De Loreno
organização do 3" Feira de Imóveis de Carazinho, e 9° Feirão de Imóveis em Parceira
com a Caixa econômica Federal realizada dias 24 e 25 de maio junto ao colégio Notre
Dame Aparecida. 3591 - Rudi Brombilla Requerimento de Pesar O Vereador abaixo
assinado solicitam na forma regimental, que depois de lido em plenário e deferido pela
Presidência, seja consignado em Ata e oficiado ao Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em
plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos em nome Presidente do
Jockey Club Carazinhense o senhor Miltras Caetano Pasqualotto "Foguinho" e
extensivo a toda diretoria e colaboradores, pelo sucesso da organização do Grande
Prêmio de Turfe HARAS PONTA PORÃ, GP LUCIO PAGLlARINI e GP SANTE
MARIO LARUCCIA. Com muito trabalho e competência e dinamismo "Foguinho" tem
trazido aos Carazinhenses grandes provas de turfe resgatado e colocando nosso
Jockey Club novamente como a maior cancha reta da América latina; Com um grande
publico de todas as partes do Brasil. 3600 - Gian Pedroso Requerimento de Aplauso
seja enviado oficio de Cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho a
coordenadora do PROJETO ORATÓRIA NAS ESCOLAS 2013, Rafaela Vargas
Graeff, a JCI na pessoa de sua presidente Ângela de Quadros Stürmer, a Secretaria
Municipal de Educação Eloisa Dreyer, a Coordenadora da 39" Coordenadoria
Regional de Educação Gelci Agne, cumprimentando-lhes pela realização da 9" edição
do projeto que contou com a participação de mais de 500 estudantes, bem como aos
alunos que obtiveram as melhores colocações ao final da etapa municipal do
concurso, 1° Lugar: Yuri Alexandre Pastorio Rocha, 2° Lugar: Larissa Duarte da Rosa
e 3° Lugar: Rafaela Munz Belarmino. 3601- Eduardo Assis, Anselmo Britzke.
Requerimento de Autorização de Viagem O vereador abaixo assinado solicita que
depois de lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem a Porto alegre - RS
3603 - Gian Pedroso, Anselmo Britzke, Alaor Galdino Tomaz Requerimento de
Aplauso Solicitamos que seja encaminhado oficio ao Sr. Erineu Clóvis Xavier,
cumprimentando-lhe por ter sido empossado Membro da Academia de Ciências
Contábeis do Rio Grande do Sul, durante o Congresso Nacional de Contabilidade
realizado em Bento Gonçalves entre os dias 22 e 24 de maio do corrente. 3604 -
Estevão De Loreno Requerimento de Autorização de Viagem O vereador abaixo
assinado solicita que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem a Porto
alegre - RS 3607 - Alaor Galdino Tomaz Requerimento de Aplauso O Vereador
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a
aprovação dos senhores Vereadores, seja enviado oficio de Cumprimentos do Poder
Legislativo de Carazinho ao Departamento Municipal de Esportes, ao Presidente da
Fundescar e ainda para a 39" Coordenadoria Regional de Educação pela realização
da Fase Municipal dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS) edição 2013.
Através dos JERGS os alunos do nosso Município tem a oportunidade do lazer
integração entre as escolas e também da saudável disputa e competitividade. 3611 -
Daniel Weber Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo assinado solicita que,
depois de ouvido em plenário e deferido na forma Regimental, seja expedido oficio por
esta Egrégia casa na forma de APLAUSO ao Sr Ivan Bordignon, proprietário da D
empresa Café Juriti que a mais de 50 anos produz um excelente café, sendo a única
empresa produtora de café na nossa região. Parabenizo - o pela passagem do dia do .
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café comemorado no ultimo dia 24. Receba através desta as congratulações do Poder
Legislativo Municipal. 3618 - Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso O
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o
Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo
de Carazinho a Caixa Econômica Federal, na pessoa do Sr. Ruy Fernando Kern,
também para CDL Carazinho, na pessoa do Sr. Claudio Hoffmann, parabenizando
essa grande iniciativa que é o 9° Feirão Caixa da Casa Própria, sendo sua terceira
edição em Carazinho. Iniciativas como essa, fazem com que a Caixa e a CDL sejam
reconhecidas como grandes instituições, oportunizando e ajudando os carazinhenses
e região a realizar a compra do seu terreno e casa própria. Recebam do Poder
Legislativo, congratulações pelo grande e importante feito. 3619- Orion Albuquerque
Requerimento de Solicitação de Serviço Seja encaminhado oficio, ao Sr. Deolindo
Capitãnio, Diretor da Empresa Glória para que estude a possibilidade de aumentar o
itinerário realizado atualmente, no Bairro Conceição, principalmente depois das
18hOOminhoras, conforme informações dos moradores depois deste horário eles
necessitam de maior trafegabilidade para se deslocarem as escolas e seus locais de
trabalho. 3627 - Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com
aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho,
parabenizando a Igreja Quadrangular Renovada, na pessoa do Pastor Sebastião
Salvador Noronha Vieira e sua esposa Sra Ondina Lurdes Vieira, por completar 28
anos dia 26 de Maio de 2013. Esse requerimento de aplauso visa reconhecer a sua
competência, seriedade e dignidade a tudo que faz levando à palavra de Deus a
comunidade, além de fortalecer os valores ensinados por Cristo vivido em Plenitude.
"Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e
completar a sua obra". Não dizeis vós: Ainda há quatro meses até que venha a ceifa?
Ora, eu vos digo: Levantai os vossos olhos, e vede os campos, que já estão brancos
para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida
eterna; para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Porque nisto é
verdadeiro o ditado: Um é o que semeia, e outro o que ceifa. "Eu vos enviei a ceifar
onde não trabalhaste; outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho". Jo 4:34-38
Receba do Poder Legislativas congratulações. 3628 - Rudi Brombilla, Daniel Weber,
Fernando Sant'Anna de Moraes, Estevão De Loreno Requerimento de Aplauso Os
Vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental, que depois de submetido
em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. ALBANO
ERINEU KEYSER FILHO extensivo aos demais membros eleitos na convenção
realizada dia 25/05/2013 para compor o novo Diretório e Executivo do PP- Partido
Progressista de Carazinho. 3633 - Fernando Sant'Anna de Moraes Requerimento de
Aplauso O Vereador signatário solicita que depois de lido em Plenário e deferido na
forma regimental, seja enviado oficio na forma de APLAUSO a Promotora Doutora
Clarissa Amélia Simões Machado e ao Capitão da Brigada Militar Sr. Jarbas Bohrer,
extensivo a toda a equipe de policiais militares que no último sábado se deslocaram a
casas noturnas realizando fiscalização ostensiva no controle de público, bem como
quanto a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade. A Doutora Clarissa que
como é sabido por todos em breve deixara de atuar em nossa cidade, permanece em
plena atividade demonstrando seu zelo pelo trabalho que aqui exerce, juntamente com
o apoio da Brigada Militar, que apesar dos percalços e falta de estrutura, é exemplo de fi
dedicação à comunidade carazinhense Passamos agora ao intervalo regimental.
Conforme acordo de bancadas, haverá intervalo regimental no periodo de dez
minutos. Dando continuidade aos trabalhos, passamos agora ao grande expediente. A
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Câmara Municipal de Carazinho homenageia na data de hoje conforme a solicitação
do vereador Anselmo Britzke, a jovem Paloma Drum Chaves a qual conquistou no final
de semana do dia dezoito e dezenove desse mês, o titulo de Primeira Prenda Juvenil
do Estado do Rio Grande do Sul. O vereador Anselmo Britzke fez uso da palavra na
tribuna. Após a homenagem conforme solicitação, o Presidente convidou para fazer
uso da tribuna livre o representante da ONG ARIVA, Os vereadores Orion
Albuquerque, Olto Albino Gerhardt, Paulino De Moura, Rudinei Brombilla, pediram a
parte e fizeram uso da palavra. Dando continuidade aos trabalhos, Os vereadores
Paulino de Moura-PTB, Otto Albino Gerhardt, Gian Pedroso-PDT, Alaor Tomaz-PDT,
Anselmo Britzke-PDT, Orion Albuquerque-PP, Gilnei Jarré-PSDB, Fernando Sant'Anna
de Moraes-PP, Estevão de Loreno-PP, Eduardo Assis-PSDB, Márcio Luiz Hoppen-
PMDB, fizeram uso da palavra na tribuna. O presidente Otto convidou o secretário
Rudi a fazer a leitura do número, autor e emenda dos Relatórios e pediu em nome de
todos os vereadores a inclusão na pauta de votação, o Projeto 034/13 do Executivo
Municipal, colocou em votação a inclusão. Aprovado por todos. Passamos para a
apreciação e votação dos requerimentos. O vereador Paulino de Moura pediu questão
de ordem para que os projetos 018/13 e 019/13 fossem votados separados. O
vereador Anselmo Britzke pediu questão de ordem para que os requerimentos e
projetos viáveis fossem votados em bloco. O presidente coloca em discussão os
requerimentos, não havendo vereadores que quisessem discutir, colocou em votação.
Aprovado por todos. O secretário procedeu á leitura dos projetos e relatórios viáveis.
O secretário procedeu á leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças dos
respectivos projetos. O presidente colocou em discussão, não havendo vereadores
que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por unanimidade. O secretário
procedeu a leitura dos pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social dos
respectivos projetos. O presidente colocou em discussão, não havendo vereadores
que quisessem discutir, colocou em votação. Aprovado por todos. O presidente
colocou em discussão os projetos com pareceres já aprovados, Não havendo
vereadores que quisessem discutir, Vereador Paulino de Moura, Vereador Estevão de
Loreno fizeram uso da palavra, não havendo mais vereadores que quisessem discutir,
colocou em votação. Aprovado por todos. O secretário procedeu a leitura dos projetos
inviáveis e após fez a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças dos
respectivos projetos. O presidente coloca em discussão. O vereador Paulino de Moura
se pronunciou na tribuna, solicitando que os senhores vereadores derrubassem o
parecer da Comissão de Justiça e Finanças para que depois os membros da mesma,
possam votar os projetos no seu mérito. Não havendo mais vereadores que
quisessem discutir colocou em votação. Derrubado o parecer por nove votos a três. O
presidente solicita que a Comissão de Ordem Econômica e Social se reúna e após
emita seu parecer. O secretário procedeu a leitura do parecer da Comissão de Ordem
Econômica e Social. Os presentes projetos de Lei estão aptos a serem incluídos na
ordem do dia. O presidente coloca em discussão. Aprovado por todos. O presidente
coloca em discussão os projetos com os pareceres já aprovados. Colocou em votação.
Aprovado por todos. Nada mais, havendo a tratar, sob a proteção de Deus o
presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores
vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia três de junho de
dois mil e treze às 18h45 minutos, tenham todos uma boa noite 8
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