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ltíairiporã, 11 de maio de 2021

Nobres Pares,

Apresento aos nobres edis o presente projeto de lei, que Dispoe sobre
denominação de Rua Aparecida Jesus Pedroso Almeida a atual Travessa Oito,
localizada no Loteamento Sítio dos Pedrosos, nesta cidade e comarca, para apreciação
e posterior deliberação.

Atenciosamente,

Cmrunicadon Plenárlo

BmJVJÉ/ÀTEL

DORIEDSON SILVA FREITAS
Veread r

Vereador - Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e Turismo

As suas Excelências os Senhores,
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRTPORA

Encaminhe-se a(s) Comrssão(ões)

Justiça, Legislação e Reriação-----
Finanças e 0rçamento
0bras e Serviços Públicos------
Educaçã0, Cultura e Esportes-----
Planej. Uso 0cup. Parc. do Solo e Meio Amb.-
Desenv. Econômico e Turismo
Saúde e Assistência
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exposrÇÃo oe uonvos

Nobres Pares,

Trata a presente propositura, denominar a atual Travessa Oito, localizada no Sítio
dos Pedrosos, com o nome de Aparecida Jesus Pedroso Almeida para apreciação e
posterior deliberação.

Desta forma, homenagearemos uma família tradicional da cidade, oficializando
este importante logradouro público.

Assim sendo, solicito aos nobres pares que votem favoravelmente à presente
matéria.

Plenário "27 de Março", 11 de maio de 2021.

DORIEDSON SILVA FREITAS

Vereador - Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã

Presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e Turismo

GV/IVIIMC
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PROJETO DE LEI NO 48 DE 2021

DispÕe sobre denominação de Rua
Aparecida Jesus Pedroso Almeida a atual
Travessa Oito, localizada no Loteamento
Sítio dos Pedrosos, nesta cidade e comarca.

(Autor: (Doriedson Antonio da Silva Freitas)

a cÂmenA MUNrcrpAL DE MArRrpoRÃ epRove:

Art. 10 Fica denominada de Rua Aparecida Jesus Pedroso Almeida a atual
Travessa Oito, localizada no Loteamento Sítio dos Pedrosos, na coordenada UTM
23015'24.7"S 46035'50.2"O, delimitada por um polígono irregular cuja descrição se inicia
no vértice 1, a qual tem a descrição e confrontaçÕes abaixo.

Parágrafo único. Do vértice 1 segue até o vértice 2, na extensão de 2,00 metros,
confrontando com a Rua Valdemir Pereira de Camargo; do vértice 2 segue até o vértice
3, na extensão de 27,15 metros, confrontando com o lote 09 da quadra "8"; do vértice 3
segue até o vértice 4, na extensão de 5,69 metros, confrontando com o lote 13 da quadra
"8"; do vértice 4 segue até o vértice 5, na extensão de 2,31 metros, confrontando com o
lote 08 da quadra "B"; do vértice 5 segue até o vértice 6, na extensão de 4,90 metros,
confrontando com o lote 07 da quadra "8"; do vértice 6 segue até o vértice7, na extensão
de 20,78 metros, confrontando com o lote 06 da quadra "8"; do vértice 7 segue até o
vértice 8, na extensão de 1,74 metros, confrontando com a Rua Valdemir Pereira de
Camargo; do vértice 8 segue até o vértice 1 (início da descrição), na extensão de 5,65
metros, confrontando com a Rua Valdemir Pereira de Camargo, fechando assim o
polígono acima descrito, abrangendo uma área de 172,48 m2.

Art. 20 A planta de situação, o memorial descritivo, o curriculum vitae da
homenageada e a certidão de obito, bem como o abaixo-assinado dos moradores, ficam
fazendo partes integrantes da presente lei.

Art. 30 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
dotaçÕes orçamentárias proprias, suplementadas, se necessário.

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçÕes em contrário:

Plenário "27 de [Vlarço", 11 de maio de 2021



5
t

Câ.mard 1VÍunictp af fe 1VÍairtporõ
lEstofo fe São Qaufo

PROJETO DE LEI NO 48 DE 2021

Dispoe sobre denominação de Rua
Aparecida Jesus Pedroso Almeida a atual
Travessa Oito, localizada no Loteamento
Sítio dos Pedrosos, nesta cidade e comarca.

(coNTrNUAÇÃO)

DORIEDSON SILVA FREITAS
Vereador

Vereador - Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e Turismo

GV/MIMC
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SEâRETARIA DE HAB/,TAçÃq REGULAR//Z/.çAO FttNDtARtA E
PLANEJAMENTO URBANO

MEMORIAL DESCRITIVO

A referida Travessa 08, localizada no loteamento Sitio dos Pedrosos, na
coordenada UTM 23'15'24.7"5 46o35'50.2"0, delimitada por um polígono
irregular cuja descrição se inicia no vértice í, assinalado em planta anexa como
segue:

Do vértice í segue até o vértice 2, na extensâo de 2,00 metros,
confrontando com a Rua Valdemir Pereira de Camargo; Do vértice 2 segue até
o vértice 3, na extensão de 27,15 metros; confrontando com o lote 09 da Quadra
B; Do vértice 3 segue até o vértice 4, na extensão de 5,69 metros; confrontando
com o lote 13 da Quadra B; Do vértice 4 segue até o vértice 5, na extensão de
2,31 metros; confrontando com o lote 08 da Quadra B; Do vértice 5 segue até o
vértice 6, na extensão de 4,90 metros; confrontando com o lote 07 da Quadra B;

Do vértice 6 segue até o vértice 7, na extensão de 20,78 metros;
confrontando com o lote 06 da Quadra B; Do vértice 7 segue até o vértice 8, na
extensâo de 1,74 metros; confrontando com a Rua Valdemir Pereira de
Camargo; Do vértice I segue até o vértice í, (inícío da descrição), na extensão
de 5,65 metros, confrontando com a Rua Valdemir Pereira de Camargo.

Fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de
1 m2

Y

I
R

2
n

2_rã

q
'r
U?

oj

4m'
t Arqo. Marta Beatriz Pereira da Silva

CAU: A160934-31

.- 2
JM

t.$

*

Al. Dona Sinharinha Passarela, ne 2L7 - Cidade Jardim - Mairiporã - Sp - CEp: 07600-32g
Telefone: t1-4604.2173 habitacao@mairipora.sp.gov.br www.mairipora.sp.gov.br

i9

5q
558

c.ü;:--

lq
rrl

g
arlz
c)

z
"c)>,o
&

558

.§
EEo
o!

:

d

@



7
A

C â,mara 9Víunictp af f,e Wí-airtp orã
lEsta[o fe São Qaufo

APARECIDA JESUS PEDROSO ALMEIDA nascida no dia 02 de setembro de
1957, na cidade de Mairiporã, filha do Sr. José Gomes Pedroso e da Sra. Cecília do Prado
Pedroso, sempre morou no Bairro Terra Preta.

Foi casada com Aparecido Barbosa de Almeida, cuja união sobrevieram seus 4
filhos, Sandro, Reinaldo, Cristiane e Vagner.

lnfelizmente Aparecida faleceu no dia 05 de abril de 1983 com 26 anos de idade,
deixando seus filhos ainda pequenos.

GV/MIMC

BIOGRAFIA DA HOMENAGEADA



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE

TNTERDTÇôes e rurELAs DA sEDE
COMARCA DE ATIBAIA - ESTADO DE SÃO PAULO

,I;I

BEI. MARIA tÚAE OUVEIRA CÁRRARÁ
oFlclAL

Bet. PAULO ROBEFfO OLIVEtRA CÁRRÁRÂ
SUBSTITUTO DA OFICIAL
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CERTIFICO
qlre! às folhas 044-F do livro C n§ i-t54 de Registro de Ohi.to"
sob nE de ordem 3.454, conÉta or-te no dia seiE de abril de mil
novecentos B oitenta e tres, foi lavrado o asÉento der âHEçltU
pE JEg§ EgDÊ§g UE âUClQflr falecida no dia cinco de :àril dc
ail novecento! gr oitenta e trer tQ3lO4rl9B3), àE trere heras e
qlrinze rninutoer ntl Hoepital e l''laternidade Atibaia 5/Ar neeta
cidadel coíl vinte e ci.ncn ancls de idade" caSada o dn sei{cl
feminino. de cor branca. prenda* domÉgticas" natttral de
Atibaia, Estado dea Sáo Faulo, nascida ncr dia dois de seterRbrr-,
de rnil novecentoç e cinquenta e Eete, residente no Bairrç Terra
Preta, Hairinor§ . Estadg dç=., §á'o Par-rlo, f i I ha de JO§É GOHE§
PEDR0S0. natural de Haíniporã de §*tado de Sâo Paltlo e de
CECiLIA DCI PRâD0 PEDR0§fl. nátural dr* Atibaia" Estadn de §àn
Paulo.

Ct atestado de ébito foi firmads pelp Doutor tarlos Alberto
Fessàa Fnsa, ÊRH ?83ã7r eUE delt coao cãuea da morte Hipertensãm
intra craniana, hÉmornagia meninoee. aneurisma cerehral.

O sepultamento foi realieado
Hairiporã. de*te Estado,

NB cemitário l,{unirípal de

Foí declarante tlaldr.,miro Adão Strares da SiLva.
flhservaçêes: A faleçÍda ere casada coín Aparecído

Barbeea de Almeidar EEI I'lairipar§, deste EEtad*r Fít
L2/§2/L.97br {1ivro B-?3. f ls. ?1?' nE ?1} r de cu.ie ltnião deixou
4 filhoE a saber: §andrr: Aparecidor csrn á ant:s. Reinaldrr c*n 4
anos, Cristi*ner coín l ano e § megss e Vagner" com ô neEes de
idade. Deixou benE parâ in ventá rrr nâo dei>rolt testamentr: e era
elertora. Nâd trÕnsta à ínàrgem,

fl re ido ê verdade
27 de abrilAtiba
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A fiin de cumpninmos com c clis pos't c no § 3e do ai-t. 2g da Lei Munr
{ s cfí\ §(. rfuAb6ô

nte i nrcrinamos cluec com a pnopo
I Scttr, D€À{.rrmr tê Srfrtl 0os para
A TQee;e pã,a

cipal pe ?.3i.8, de Z5i!1/i7, nüs,
contendo.a _ proprle,Lá,^ios ou

sta de lafteraçao) jencm.inaçâc 
d":(Rua) (Avenida) ( EstrsCa )

E através do presente declaramos que os dados informados, bem como as assinaturas apostas refleteina expiessão da verdade, sob ês penas da lei.
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corurssÃo peRuaruerute oe uuslÇR. tectstlÇÃo e ReoaÇÃo

Parecer ao Projeto de Lei no 481202í, dispÕe sobre denominação de Rua
Aparecida Jesus Pedroso Almeida a atual Travessa Oito, localizada no
Loteamento Sítio dos Pedrosos, nesta cidade e comarca.

I - RELATORTO

O Doriedson Antonio da Silva Freitas, propÕe a
matéria em tela dispondo sobre a denominação da via pública acima
mencionada.

II. VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e
constitucional, podendo o poder legislativo propô-la.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão
qualquer obice às normas legais, regimentais e constitucionais que disciplinam
o objeto da propositura.

A propositura obedece criteriosamente a lei
municipal que dispõe sobre denominação de vias públicas.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e
logico a mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela
sua constitucionalidade e legalidade.

E o meu parecer.

Plenário "27 de março", de maio de 2021

/Eso

Eliomar Oliveira

i
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corurssÃo peRmaruerure oe lusnÇa. lectsleÇÃo e ReolÇÃo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 12

de maio de 2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou
unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei no 4812021. Quanto ao
mérito cabe aos Senhores Vereadores a decisão final. Não havendo mais nada
a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos
nobres pares. Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Eliomar da Silva
Oliveira, Dr. Fernando Rachas Ribeiro e Juvenildo de Oliveira Dantas

Plenário "27 de março", 12 de maio de 2021.

C â.mara lVÍunictp af f,e fuí-airtp orã

,v" n i I oTü#'%i[íf e i rà-Da n tas
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Eliomar Oliveira
,nte

. Fernando Rachas Ribeiro
Secretário
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CECAM - Sistema de Consulta Legislaüvo

Trâmite do Processo No 549/ZA2r" - Documento No 4L/2AZL

DO DOCUMENTO DE LEI

sobre denomispõe Rudeinação recidaApa Jesus rosoPed meidaAI a atual
do Loteamento Sítio os nesta cidade e

edson Antonio da Silva Freitas

DATA 1 - 15:59
RÊMETENTE radoria Jurídica Educação, Cultura emissão de

ABERTO

oescnrçÃo RELATORIA E3 86 E SEUS DOEXARARE PARECER ARTS
DATA 1- 15:18L3/ ABERTO
REMETENTE radoria Jurídica TARIO issão de Financas e Orcamento
oescnrçÃo REI.ATORIA E EXARAR e ART. 86 E SEUS DOPARECER

DAT,A 1 - 9:351 ABERTO
REMETENTE radoria Jurídica TARIO

o
missão de Justiça, Legislação e

orscnrçÃo RELATORIA E EXARAR PARECE O E ART. 86 E SEUS DOR

CrO @4j.Es\

192'168"1'4gllegislativoweb/tramite'asp?pselecao=2&pTipoDoc=i&pTipoDocAux=0&pAno=202i&pNumero=48&porigem=2
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corrarssÃo peRruanerure oe rrruRnÇas e oRÇRmeuro

Parecer ao Projeto de Lei no 4812021, que dispÕe sobre denominação de Rua Aparecida
Jesus Pedroso Almeida a atual Travessa Oito, localizada no Loteamento Sítio dos
Pedrosos, nesta cidade e comarca.

I - RELATORIO

O Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas propõe a
matéria em tela denominando o próprio municipal acima mencionado.

II. VOTO DO RELATOR

A proposta do Legislativo em seus aspectos financeiro e
orçamentário se encontra em condiçÕes de receber parecer favorável.

Assim sendo, não havendo, qualquer impedimento que
obste a sua tramitação, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei no
48t2021.

A decisão quanto ao mérito 'ficará a critério do Soberano
Plenário

E o meu parecer

Plenário "27 de março", 24 de maio de 2021

Sensei Gilberto de
Relator

tGi
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A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento em reunião de24 de maio 2021,

considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do

Projeto de Lei no 48t2021. Quanto ao mérito cabe aos Senhores Vereadores a decisão
final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai

devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Senhores
Vereadores: Dr. Fernando Rachas Ribeiro, Gilberto Tadeu de Freitas e José Correia da

Silva Neto

Plenário "27 de março", 24 de maio de 2021

José Co

<-

Dr. Fernando Rachas Ribeiro
Vice-Presidente

Sensei Gilberto d
Secretári

/Japc
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* E stofo fe São ?aufo
COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
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sobre denominação de Rua Aparecida Jesus Pedroso Almeida a atual
Oito do mento sítio Ped nesta dade e comarca.

riedson Antonio da Silva Freitas

25t05t2021 CECAM - Sistema de Consulta Legislaüvo

Trâmite do Processo No S4g/2O2r. - Documento No 4A/ZOZL
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DATA 24/5/202L - 15:59 FITUAçÃo ABERTO

REMETENTE a lurídica issão de Educação, Cultura e

oescnrçÃo

TA 13/5/2021 - 15:18 ABERTO
radoria Jurídica missão de Financas e Orcamento

EAR RELATORIA E EXARAR PARECER ARTS. e ART. 86 E SEUS DO

TA 21 - 9:351 ABERTO

radoria Jurídica issão de Justiça, Legislação e

OMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER E ART. 86 E SEUS DO RI6

192'168'1'4gllegislativoweb/tramite.asp?pselecao=2&pTipoDoc='l&pTipoDocAux=o&pAno=2021&pNumero=4g&porigem=2
1t1

prruaçÃo
REMETENTE loesrrxrrÁnro
oescnrçÃo
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COIVIISSÃO peRUlruerute Oe roUcnÇÃO, CUlturuq e eSpORfeS

parecer ao Projeto de Lei no 48t2021, que dispoe sobre denominação de Rua

Aparecida Jeius Pedroso Almeida a atual Travessa Oito, localizada no

Loteamento Sítio dos Pedrosos, nesta cidade e comarca'

I - RELATORIO

O vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas propõe a matéria

em tela de denominação de via pública.

II - VOTO DO RELATOR

A presente propositura, visa denominar a atual travessa oito,

sem denominação, do Loteamento Sítio dos Pedrosos do Bairro Terra Preta, com

o nome de Aparecida Jesus Pedroso Almeida.

Desta forma, homenagearemos uma família tradicional da

cidade, oficializando este importante logradouro público.

Assim sendo, solicito aos nobres pares que votem

favoravelmente à presente matéria.

Diante de todo o exposto esta Relatora opina pela conveniência

e oportunidade da presente propositura.

A decisão quanto ao merito ficará a critério do Soberano
Plenário.

E o meu parecer.

Plenário "27 de março", 25 de maio de 2021.

la Aparecida Rav

lLar

Relator
âzio
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COmISSÃO penmerueute oe roucnÇÃO. Culturut e eSpORteS

A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes em reunião de 25 de

maio de 2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente
pela aprovação do Projeto de Lei no 4i';12021. Quanto ao mérito cabe aos
'sennoies 

Véreadores a decisáo final. Não havendo mais nada a ser tratado,

encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres pares.

Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Doriedson Antonio da Silva

Freitas, Leila Aparecida Ravázio e Nilber Rosemberg Ladeia de Souza

Plenário "27 de março", 25 de maio de 2021

Lei Aparecida Rav
Presidente

Nilber eia de Souza
Vi iJente

Doriedso Silva Freitas
Sec rio

/Japc
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CÂMANA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Votações da Sessão

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

PROJETO DE LEt Ne 48/2021- DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS
projeto de lei

lnício:
0L1061202120:36:36

Votos:
S:11 lN:0 lA:0

Fim:
011061202L 20:39:17

Resultado:
APROVADO

Parlamentar PaÊido Voto

Dr Nando Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Sargento Rubão Partido Liberal (PL) Sim

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Sensei Gilberto Democratas (DEM) Sim

Nilber Partido Liberal (PL) Sim

Neto Barzil Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Leila Ravazio Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Eliomar Republicano (REPUBLICAN) Sim

ValdeciAmérica Republicano (REPUBLICAN) Sim

f envsense 071061202L 13:47 27 16/18
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oricto No 363/2021

Mairiporã, 2 de junho de 2021

Assunto: encaminha projeto de Iei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 18a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N' 4812021, que Dispõe sobre denominação de Rua Aparecida Jesus Pedroscr
Almeida a atual Travessa Oito, do Loteamento Sítio dos Pedrosos, nesÍa cidade e
comarca.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do
ptazo legal, transmitimos-lhe, cópia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

RI MES IAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura Municipal de Mairiporã

SEC-DLP/

t
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Dispõe sobre denominação de Rua
Aparecida Jesus pedroso Átmeida a atual
Travessa Oito, localizada no Loteamento
SiÍio dos Pedrosos, nesta cidade e comarca.

(Autor: (Doriedson Antonio da Silva Freítas)

a cÂnanna MUNtctpAL DE MAtRtpoRÃ epRovou:
Art' 1o Fica denominada de Rua Aparecida Jesus pedroso Almeida a atualTravessa oito' localizada no Loieamento sítio dos pedrosos, na coordenada urM23015'24'7's 46035'50'2"o, oetimiiaoa pot * páriõãno irregurar cuja descrição se iniciano vértice 1, a quar tem a descrição e confrontaçoeíabaixo.

Parágrafo único' Do vértice 1 segue até o vértice 2, na extensão de 2,00 metros,confrontando com a Rua Valdemir Pereüa oà õrrrigo; do vértice 2 segue até o vértice3, na extensão de 2r,1s metros, ;"ri;;;tr;J";;T rote 09 da quadra ,,8,,; 
do vértice 3segue até o vértice 4, na extensão de_5,69 ;;ir;;;'cJnfrontanoo.ãÃ ólote 13 da quadra"8"; do vértice 4 segue até o vértice 5, na extenrão á" 2,31 metros, confrontando com olote 08 da quadra '8"; do vertice â segue até o vértice 6, na 

"rt*r* de 4,90 metros,confrontando com o rote 07 da qrràr, 'É"; do verticã 6 segue até o vértic e 7, naextensãode 20,18 metros, confrontanoo'.o, o roie o-o áà-õÃdrã ,,8,,; oo ,ã.ti." 7 segue até ovértice 8' na extensão de 1,74 ràtror, conrroÀiaÃJà .o, a Rua vardemir pereira decamargo; do vértice 8 segue até ãvertice r triài" o, descrição), na extensão de 5,65metros, confrontando com a Rua Vardemir'É"i"irr'oe_ camargo, fechando assim opolígono acima descríto, abrangendo uma área de 172,4g m2.

Art' 20 A planta de situação, o memorial descritivo, o curriculum vitae da
["#J3'r:?,1X ;,ü;]li: 3 i: ;l",: *: U#;';:;, iio - a s s i n a d o d o s m o ra d o re s, ri c a m

Art' 30 As despesas decorrentes da execução desta rei correrão por conta dedota çôes orça mentá rias próp riril I pr"rentada s, se necessá rio.

oi.porâ*r; fittflrl,"J, ""t' em visor na data de sua pubricação, revosadas as

Plenário .,27 
de Março,,, 2 de junho de 2021.

'J
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M RBOSA

v

MARCIO ALEXA
1o Secretário

Presidente

DE OLIVEIRA NILBER SOUZA
S

lEsta[o [e São cpaufo

Dispõe soóre denominação de Rua
Aparecida Jesus pedroso Àtmeida a atual
Irayessa Oito, localizada no Loteamento
Sifio dos pedrosos, nesÍa cidade e comarca.

MESA DIRETIVA
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PREFEITURA DE MAIRIPORÃ
Estado de São Paulo

Mairiporã, Junho de202l.

Oficio n" 01612021

Senhor Presidente,

028,

digna

A Sua Excelência RIC
Presidente da Câmara M
Mairiporã - SP.

r-&
/ \

a

029 4.030,

cópia das Leis nos 4

4.033 e 4.03412021,

ssl/SATM

Por ordem do Senhor

ANDREA


