
Ata nº 2197 

 

 

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 19:00 (dezenove) horas, por 

meio de videoconferência, reuniram–se em sessão ordinária sob a presidência da 

vereadora Jovane Mantovani Dondel, os senhores vereadores: Carlos Alberto Dall’Oglio, 

Maria Elena Prando Trevisan, Leonardo Antonelo, Fabiano Miqueloto, Leocindo Miguel 

Bussacro, Sérgio Antônio Calegari, Nelso Dall’Orsoletta e Paulo Henrique Da Cas. 

Pedindo a proteção de Deus, a Presidente saúda todos os colegas vereadores. Dando início 

a sessão, solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura 

a Presidente colocou a ata em votação e não havendo nada contra, foi aprovada por 

unanimidade. Não havendo nenhum assunto na ordem do dia, passou-se a palavra livre 

onde fez uso o vereador Fabiano: cumprimenta a presidente e todos os colegas, lembra 

que domingo é dia dos pais, então deseja um feliz dia dos pais a todos. A vereadora Maria 

Elena: cumprimenta a presidente e todos os colegas, comenta que estamos no mês de 

agosto e com ele temos a campanha do “agosto lilás”, diz que achou uma iniciativa bem 

legal, e explica que a campanha nos convida a reflexão e conscientização pelo fim da 

violência contra mulher, então cita cinco tipos de violência: violência física: qualque 

conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher, como, espancamente,  

atirar objetos, sacudir e apertar os braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com 

objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo, 

tortura. Violência psicológica: qualque conduta que cause dano emocional e diminuição 

da auto estima; prejuidique e perturbe o plenp desenvolvimento da mulher; ou vise 

degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, como, ameaças, 

contrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância contante, perseguição 

contumaz, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, 

ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher 

em dúvida sobre a sua memóriua e sanidade. Violência sexual: qualquer conduta que 

constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força, como estupro, obrigar a mulher a fazer atos 

sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou 

forçar a mulher a abortar, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, 

chantagem, suborno ou manipulação, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e 

reprodutivos da mulher. Violência patrimonial: qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 

documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 

destinados a satisfazer suas necessidades, como, controlar o dinheiro, deixar de pagar 

pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, 

estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a 

objetos da mulher ou dos quias ela gosta. Violência moral: qualquer conduta que 

configure calúnia, difamação ou injúria, como, acusar a mulher de tração, emitir juízos 

morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida intima, rebaixar a mulher 

por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu 

modo de vestir. Ressalta que acha um trabalho carinhoso e que vai fazer o bem a todos 

para conhecermos o que é certo e o que é errado. O objetivo da campanha do “agosto 

lilás” é a conscientização, prevenção e educação contra a violência praticada muitas vezes 

contra mulheres, adolescentes e idosas no âmbito familiar. Assim solicita a todos os 

colegas que divulguem a existência da campanha, que é tão importante para a nossa 

comunidade. Comenta também que esteve conversando com o prefeito e ele lhe informou 



que ontem saiu a licitação da galeria do Lageado Nair, e a empresa que ganhou foi a 

contrutora Deca LTDA, então logo será feita a obra. O vereador Leonardo:  cumprimenta 

a presidente e todos os colegas, comenta que o Ministério da Saúde emitiu uma nota de 

que a partir de setembro a pandemia vai estar controlada no Brasil, e espera que isso seja 

um fato que realmente ocorra, e que em setembro acabe esse pânico generalizado nas 

pessoas. Considera esse fato bem positivo. Outro fator positivo é a possibilidade de volta 

as aulas a partir de setembro, alguns estados brasileiros já vão voltar, e em Santa Catarina 

o secretário se manifestou que também há a possibilidade de volta, então deseja que 

realmente aconteça para minimizar um pouco as perdas, não só perdas de aprendizagem, 

mas muitas outras perdas para os adolescentes, pois se foi ruim para os adultos ficarem 

em isolamento, imagina para os adolescentes que tem as energias e os hormônios à flor 

da pele. Aproveita o gancho do que a vereadora Maria Elena falou, e comenta sobre a 

obra da galeria pluvial do Lageado Nair, que já teve 3 licitações e essa deu certo, a 

primeira não houve nenhuma empresa interessada, ela deu deserta, então o projeto 

precisou ser refeito e adequado, foi lançado então o segundo edital onde deu problemas 

no projeto também, pois a ideia deste segundo projeto era a fundação ser feita pela 

prefeitura Municipal, e a segunda parte então seria licitado, duas empresas entraram com 

recurso, mas deu problema técnico na engenharia, então a comissão e o advogado da 

prefeitura juntamente com o prefeito julgaram por bem cancelar o processo para evitar 

problemas futuros pois seria uma obra “compartilhada”, e como  a empresa teria cinco 

anos de garantia da obra, poderiam surgir problemas, como por exemplo se desse algum 

problema na obra poderia ser da parte que a prefeitura fez e iria gerar algum transtorno 

jurídico. Duas empresas ingressaram com recusro tendo em vista algumas supostas 

irregularidades, por tal motivo, a Administração resolveu cancelar a licitação com o 

intuito de se evitar qualquer tipo de problema. Agora esse terceiro processo licitatório que 

foi lançado dia 09 de julho, ontem saiu a empresa vencedora, com um montante de R$ 

469.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil), é uma obra de engenharia complexa, no 

Município é a primeira desses moldes, então é preciso sim que seja feito por processo 

licitatório, pois não é toda empresa que tem o acervo para executar essa obra. A empresa 

que ganhou vai ser responsável por toda a obra e tem cinco dias para se manifestar e dar 

início a toda papelada, e quem ganha somos nós, a obra demorou um pouco sim, mais vai 

sair, tanto que o assessor jurídico e o prefeito tiveram todo o cuidado de fazer tudo dentro 

da legalidade. Para finalizar deseja um feliz dia dos pais a todos os pais. Por fim, a 

vereadora Jovane deseja um feliz dia dos pais a todos os pais e convida a todos os 

vereadores para a próxima reunião que será realizada no dia 13/08/2020, quinta-feira, às 

dezenove horas, por videoconferência. Nada mais havendo a tratar a Presidente mandou 

que se lavrasse a presente ata, que uma vez aprovada, vai pelos presentes assinada.  
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Ata nº 2198 

 

 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 19:00 (dezenove) horas, 

por meio de videoconferência, reuniram–se em sessão ordinária sob a presidência da 

vereadora Jovane Mantovani Dondel, os senhores vereadores: Carlos Alberto Dall’Oglio, 

Maria Elena Prando Trevisan, Leonardo Antonelo, Fabiano Miqueloto, Leocindo Miguel 

Bussacro, Sérgio Antônio Calegari, Nelso Dall’Orsoletta e Paulo Henrique Da Cas. 

Pedindo a proteção de Deus, a Presidente saúda todos os colegas vereadores. Dando início 

a sessão, solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura 

a Presidente colocou a ata em votação e não havendo nada contra, foi aprovada por 

unanimidade. Não havendo nenhum assunto na ordem do dia, passou-se a palavra livre 

onde fez uso o vereador Fabiano: cumprimenta a presidente e todos os colegas, comenta 

sobre a tubulação na Linha Pato Roxo, nas proximidades do Darci Albieiro, onde a obra 

foi concluída, tinha a tubulação de 80 e foi colocado agora a tubulação de 1 metro e 20,  

então a tubulação ficou muito boa, para uma vazão alta de água, e agora quando houver 

grandes enxurradas não teremos problemas, pois a obra ficou ótima, diz que mora 

pertinho e foi dar uma conferida na obra e ficou tudo ok. Por fim, a vereadora Jovane 

deseja um feliz dia dos pais a todos os pais e convida a todos os vereadores para a próxima 

reunião que será realizada no dia 20/08/2020, quinta-feira, às dezenove horas, por 

videoconferência. Nada mais havendo a tratar a Presidente mandou que se lavrasse a 

presente ata, que uma vez aprovada, vai pelos presentes assinada.  
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Ata nº 2199 

 

 

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 19:00 (dezenove) horas, 

por meio de videoconferência, reuniram–se em sessão ordinária sob a presidência da 

vereadora Jovane Mantovani Dondel, os senhores vereadores: Carlos Alberto Dall’Oglio, 

Maria Elena Prando Trevisan, Leonardo Antonelo, Fabiano Miqueloto, Leocindo Miguel 

Bussacro, Sérgio Antônio Calegari, NelsoDall’Orsoletta e Paulo Henrique Da Cas. 

Pedindo a proteção de Deus, a Presidente saúda todos os colegas vereadores. Dando início 

a sessão, solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura 

a Presidente colocou a ata em votação e não havendo nada contra, foi aprovada por 

unanimidade. Na Ordem do Dia constaram dois projetos de lei de autoria do Executivo 

Municipal. Projeto de Lei Municipal nº 029 de 19 de agosto de 2020, que, “Autoriza 

abertura de crédito especial/suplementar no Orçamento vigente e promove alterações no 

PPA e LDO e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 030 de 19 de agosto 

de 2020, que, “Autoriza abertura de crédito especial/suplementar no Orçamento vigente 

e dá outras providências”. Após a leitura dos projetos, a presidente colocou todos os 

projetos em discussão, e não havendo nada contra, foram colocados em votação, sendo 

todos aprovados por unanimidade. Não havendo nenhum outro assunto na ordem do dia, 

passou-se a palavra livre onde fez uso o vereador Leonardo: cumprimenta a presidente e 

todos os colegas, comenta sobre uma polêmica que surgiu nessa semana sobre o nome do 

Estádio Municipal, que nem ele sabia que o nome do estádio era Estádio Municipal Beira 

Rio, e quando ficou sabendo que foi escrito esse nome no estádio foi buscar informações 

com o prefeito e o Sr. Miazzi, para ver o porquê de ter sido escrito esse nome,  e foi 

constatado que o nome é esse mesmo, de um projeto aprovado no ano de 1996, na época 

o prefeito era o Sr. Balduino, mas diz que no seu ponto de vista este nome não reflete um 

nome ideal para o momento, e que futuramente possa ser feito uma consulta popular para 

ser escolhido um nome mais condizente, que enalteça mais Lacerdópolis, como Estádio 

Municipal de Lacerdópolis, ou até mesmo um nome para homenagear o Lira, pois quem 

é de fora do nosso Município conhece como o “campo do Lira”, ou até mesmo esse nome 

Beira Rio, que acredita que não é um nome que não combina com o estádio, embora seja 

o nome que está na lei e foi nisso que o prefeito se pautou, pois ele não poderia colocar 

outro nome. Ressalta que a polêmica surgiu dentre os esportistas, que questionaram ele e 

o vereador Carlos, pois como é um nome muito antigo a população desconhecia, mas dos 

males o menor, pois é uma coisa fácil de concertar. Comenta também sobre outro assunto, 

que reflete nele e no vereador Nelso que são funcionários públicos, onde está acontecendo 

a votação neste exato momento na Câmara dos Deputados sobre os reajustes dos 

funcionários públicos, que a princípio o Congresso e a Câmara dos Deputados fizeram 

um acordo dos R$ 60 bilhões que vieram de socorro para os Municípios para a reposição 

do ICMS e ISS, e por conta desse dinheiro que as arrecadações Municipais não caíram. 

No nosso Município tivemos muito poucas perdas por conta desses R$ 60 bilhões que 

vieram para repor essas perdas, justamente pela preocupação dos governantes e prefeitos 

em manutenção de folha, e claro, manter o Município como um todo. Houve então o 

acordo entre os deputados e senadores para ter esses R$ 60 bilhões destinados a Estados 

e Municípios, mas em conta partida congelar o aumento salarial até dezembro de 2021. 

Esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado ele teve algumas 

emendas para conceder o aumento em algumas classes dentro da área pública, e isso 

geraria uma despesa de R$ 120 bilhões, então o presidente Bolsonaro vetou, e o veto 

precisa ser apreciado pelo Senado e pelos Deputados. Então, os senadores derrubaram o 

veto, e com o veto derrubado o aumento para esses funcionários seria permitido. Ressalta 



então que o vereador Nelso deve estar pensando que ele é contra o aumento do próprio 

salário, mas não é essa a questão, pois quanta gente perdeu o emprego nessa pandemia, 

que estão sobrevivendo pelo auxílio emergencial, que parece que será prorrogado até o 

final do ano, e é isso que está mantendo a economia, então afirma que temos que pensar 

num todo, e afirma também que no seu salário não teria um efeito muito grande um 

aumento de 4%, o problema é que existem funcionários públicos, mais a nível federal, 

que ganham 15, 20 até 30 mil reais por mês. Ressalta então que é a favor do congelamento 

do salário, que ele e sua mulher são funcionários públicos, mas que tem que pensar que 

tem uma filha e um genro que trabalham na privada, e se essas empresas privadas não 

tiverem uma ajuda eles têm que começar a demitir os seus funcionários. Torce também 

que o governo consiga prorrogar o auxílio emergencial até o final do ano, que não serão 

mais R$ 600,00 reais, mas R$ 300,00, o que para o Município é ótimo, pois se considerar 

todo mundo que recebeu o auxílio da primeira vez continuar recebendo vai dar um 

incremento de 800 (oitocentos) mil reais, e é isso que está fazendo a economia girar. E 

por conta disso, já se faz a polêmica, que é a aprovação do governo Bolsonaro, e essa 

aprovação, em meio a uma pandemia, uma crise econômica, ultrapassa os 50 pontos 

percentuais, mas o que mais impressiona é que em um ano e meio não foi constatado 

nenhum caso de corrupção no Governo Federal, e a corrupção mata mais que qualquer 

pandemia, a corrupção é o grande câncer da sociedade, e ela não está só na política, na 

verdade ela está nas pessoas, mas a política sofre muito com isso. Constata também que 

o orçamento do STF, que tem 11 juízes, é quase 1 bilhão, passa de 800 milhões de reais, 

lançaram o orçamento com o acréscimo de 25 milhões de reais, época de economia, todo 

mundo querendo economizar e eles sugeriram esse acréscimo. E uma coisa que lhe 

chamou bastante atenção foi que cada um dos juízes tem oito carros a sua disposição, e 

cada um deles tem quase 200 funcionários a sua disposição, então só lá no Supremo tem 

quase a população de Lacerdópolis de funcionários, afirma não estar questionando, pois 

se tem é porque deve precisar, mas é só para mostrar como a gente se sente pequeno 

diante de certas situações. O vereador Nelso: cumprimenta a presidente e todos os 

colegas, pega um gancho da fala do vereador Leonardo e diz que esse aumento não atinge 

eles, mas fica triste pois não vai ter aumento para seus colegas de trabalho, pois eles 

recebem quase um salário mínimo, e com todos os aumentos no supermercado, que você 

vai lá com 50, 100 reais e não leva nada para casa, é difícil manter uma família.  Afirma 

que vai lá comprar o lanche para a moça que cuida de seu filho para uns 3 dias e gasta 60 

reais, então fica difícil para sobreviver com aquele salário, mas vamos levando a situação 

para frente, que não lhe faz falta esses 4%, pois para se manter e manter sua família ele 

consegue, para manter uma empresa hoje com a arrecadação que caiu 40% e ter que 

manter os funcionários pois eles precisam desse salário é difícil. Então concorda com o 

vereador Leonardo, que a gente tem que se preocupar com os mais pequenos em uma 

situação dessa, então precisamos ir em frente, se isso for até em 2021 vamos ter que 

batalhar, mas diz que jamais vai deixar de dar aumento para seus funcionários por esse 

motivo, mesmo com essa pandemia deu R$ 200,00 (duzentos reais) de aumento para cada 

funcionário, pois os valores para se manter são muito altos e eles também tem que viver. 

Comenta sobre o ocorrido em Vargem Bonita, onde mora sua mãe e suas irmãs, diz que 

esteve lá no sábado e o que viu lá era impressionante, quando chegou tinha 5 mulheres 

na casa, incluindo sua mãe e suas irmãs, e 12 homens trabalhando para trocar toda a 

cobertura, acabou com tudo o que tinha dentro das casas. O vendaval foi muito forte. 

Ressalta que ficou muito triste em ver tudo aquilo, pois muita gente trabalhando para 

ajeitar tudo, mas algumas pessoas ainda chorando, pois não conseguiam nem colocar uma 

lona em cima de suas casas, não tinha ninguém para ajudar eles, então viu uma situação 

que quando acontece aqui nosso Município todo mundo sai para a rua para ajudar, e lá 



todo mundo estava com suas casas destruídas. Os colchões, cobertores todos molhados, 

destruiu os carros que estavam nas ruas, os vidros quebraram com a chuva de granizo, 

mas conseguiram cobrir 4 casas lá e assim que o tempo colaborar querem ajudar cobrir 

mais. O vereador Leonardo pede a fala novamente, e a presidente permite: diz que o 

vereador Nelso lhe fez lembrar-se de uma fala que ele acabou esquecendo, então comenta 

que tem dó sim de quem tem salários muito baixos, e nosso Município realmente tem 

gente que ganha muito pouco, e ele tem um pensamento que inclusive já expos para o 

prefeito e na Câmara também, que no nosso Município precisa ser feito a revisão de 

cargos e salários, e que tem cobrado isso desde a primeira vez que foi vereador. Que 

precisa ser feito um estudo para organizar o plano de cargos e salários, seguindo claro o 

planejamento da folha, mas é uma coisa que dá para ser feito e ser incluso também o vale 

alimentação, esse ano não tem como, pois é ano eleitoral, nem o aumento não seria 

possível, tanto que o aumento foi aprovado e a promotoria barrou esse aumento. Então 

precisamos disso para a próxima legislatura, o planejamento de cargos e salários, e a 

implementação dos vales alimentação, que a grande maioria dos Municípios tem. O 

vereador Leocindo: cumprimenta a presidente e todos os colegas, pega um gancho da fala 

do vereador Leonardo, e que concorda plenamente, não agora, mas quem sabe, em outra 

época, na troca do nome do Estádio Municipal, pois quem mais joga ali é o Grêmio 

Esportivo Lira, e com o nome do campo como Beira Rio, não fecha muito, mais isso é 

assunto para se tratar em outra época, mas concorda plenamente com o Leonardo. A 

vereador Maria Elena: cumprimenta a presidente e todos os colegas, comenta sobre a 

educação, onde os professores mesmo não podendo estar presente nas escolas estão 

fazendo seu trabalho, se esforçando, pois acredita que através de videoconferência é mais 

complicado do que pessoalmente, mas mesmo assim eles estão fazendo com que as 

crianças se interessem no aprendizado. Ressalta também que encontrou com um pai, que 

estava esperando sua filha de 11 anos que havia ido à psicopedagoga, e assim comentaram 

sobre esse trabalho que está sendo feito, onde esse pai afirmou que sua filha tinha 

dificuldades em aprender e agora com esse trabalho ela está gostando, e está feliz, pois 

está participando da aula por videoconferência, mas naquele dia tinha que ser presencial, 

então afirma que quando os professores fazem um trabalho legal, as crianças gostam e 

tem mais vontade de aprender, e aprendizado nunca é demais. Deixa então registrado seus 

parabéns para a educação que mesmo com tudo que está acontecendo estão firmes e fortes 

na sua missão. O vereador Paulo: cumprimenta a presidente e todos os colegas, deixa 

registrado que o Senador Esperidião Amin depositou nesta última segunda feira um valor 

de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinado para a saúde. Deixa registrado 

seu agradecimento, diz saber que muitos já ajudaram Lacerdópolis e foi a vez do PP 

colaborar. O vereador Sergio: cumprimenta a presidente e todos os colegas, comenta 

sobre o agronegócio, onde estamos vivendo um momento atípico, com muitos preços 

bons, coisa que nunca aconteceu. O preço do suíno passando de R$ 7,00 o kg, o leite se 

aproximando a R$ 2,00 o litro, a soja a R$ 110,00, o milho passando de R$ 50,00, e o 

arroz também bateu o recorde de R$ 100,00, então tudo que o Nelso e o Leonardo falaram, 

vai refletir lá nas prateleiras, e vai dar no bolso do assalariado que vai sentir mais. Ressalta 

que isso é preocupante mesmo para quem é produtor, pois, por exemplo, quem é produtor 

de leite, o leite está R$ 2,00, mas em contrapartida vem o insumo, onde nossa margem 

até diminuiu, só aumenta o volume de dinheiro, então imagine para quem está com o 

salário congelado. Comenta também sobre a exportação, que no momento é boa, mas o 

que nossos brasileiros vão comer, pois um quilo de carne hoje no mercado está R$ 30,00 

o quilo. Comenta também sobre o valor recebido pelo PP, afirma que até que enfim 

trouxeram uma emenda, mas pena que é exclusivamente para gastos com a COVID-19, 

então acredita que Lacerdópolis não vai nem precisar gastar esse dinheiro, pois graças a 



Deus não tem doente. Inclusive esse projeto de hoje foi bem especificado, dividido em 

órgãos para ver se dá para gastar um pouco mais desse dinheiro. Comenta que sugeriu 

também para comprar um carro com todo esse dinheiro vindo para ser gasto com a 

COVID-19, mas não dá. Então em uma população com 2000 mil habitantes, onde tem 5 

casos confirmados e o gasto é mínimo, esse dinheiro vai ter que ser devolvido. Ressalta 

que uma emenda bem-vinda seria para obras, inclusive diz que vai começar essa semana 

o asfalto até na ponte, e daqui uns dias vai vir uma emenda do Romildo Titon para fazer 

mais asfalto, então diz que isso que é uma emenda que aparece. Parabeniza o vereador 

Paulo e o vereador Carlos, mas pena que tivemos que esperar uma pandemia para vir esse 

dinheiro, que vai ter que ser devolvido. O vereador Carlos pede a palavra e a presidente 

concede: fala ao vereador Sergio que estão batalhando para essas emendas, e que o 

vereador Sergio está certo em “pegar no pé”, mas que bom que foi conseguido isso para 

Lacerdópolis, e acha que vai ser sim aplicado esse dinheiro, e que recursos para 

Lacerdópolis são sempre bem vindos, e diz que tomara que Titon possa trazer mais 

recursos para Lacerdópolis, a Caroline Detoni também, então todos os recursos vindos 

para Lacerdópolis são muito bem vindos. Afirma que nunca deixaram de tentar, de bater 

na porta, sempre foram atrás desses recursos, e vai continuar tentando, e fica muito feliz 

por esses recursos virem, tanto para a parte urbana como para a rural. Por fim, a vereadora 

Jovane, comenta que, como todos sabem, ela é do comitê da COVID-19, e como tem 

bastante dinheiro vai ser destinado uma parte deste dinheiro para a compra de algumas 

coisas, mas tudo vai estar no portal da transparência, onde vai ser gasto e como vai ser 

gasto, mas vai ser comprado bastante coisa, e uma parte desse dinheiro vai ser guardado 

pois não se sabe até quando vai ir essa pandemia e se vamos ter algum outro recurso. 

Convida a todos os vereadores para a próxima reunião que será realizada no dia 

03/09/2020, quinta-feira, às dezenove horas, por videoconferência. Nada mais havendo a 

tratar a Presidente mandou que se lavrasse a presente ata, que uma vez aprovada, vai pelos 

presentes assinada.  
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