
   

  

Anexo 1: Fluxos dos Processos da SSM 

PODA DE MANUTENÇÃO - Solicitação de Poda em Área Pública 

 

 

Munícipe

- Faz a solicitação nas 
regionais ou na sede da 
SSM, presencialmente.

156

- Recebe a solicitação do 
munícipe via telefone;
- Cadastra no Sistema 156;
- Encaminha a solicitação 
para a AAAV via sistema 
156.

Cadastrador (Gabinete SSM)

 - Cadastra a solicitação dos ofícios 
no sistema do 156;
 - Cadastra a solicitação dos 
munícipes no sistema 156.

Início

Regional

- Recebe a solicitação e 
inclui na sua programação;
 - Executa o serviço e 
finaliza o protocolo via 156.

Empresas/Vereadores/
Escolas

- Encaminham ofício físico 
para a SSM.

Técnico AAAV

 - Entra no Sistema 156 e verifica 
as solicitações;
 - Analisa a urgência da solicitação;
 -  Verifica na programação de 
poda da SSM para quando está 
prevista a poda da árvore 
solicitada (serviço executado pela 
empresa terceirizada).

Foi classificada 
como urgente?

Sim

AAAV

 - Prioriza a solicitação, solicitando 
a vistoria preferencialmente pelo 
técnico da SSM. Em caso de 
indisponibilidade, encaminha para 
a regional mais próxima.

Foi confirmada a 
urgência?

AAAV

 Encaminha a solicitação de 
serviço para a Regional via 156 
solicitando a troca do 
responsável pelo o 156.

Sim

AAAV

 -  Responde via 156 a 
solicitação com a programação 
(filtro por bairro).

Não

Não

Observações: 
Se a regional identificar como não 
urgente, envia de volta para a 
AAAV

Rotina - Execução 
Contratual de Poda pela 

Empresa Terceirizada

Fim

  



   

  

PODA DE MANUTENÇÃO - Execução Contratual de Poda pela Empresa Terceirizada 

 

 

AAAV

 - Executa vistoria por 
amostragem, 
mensalmente antes do 
pagamento para a 
empresa terceirizada.
 

Empresa Terceirizada

 - Executa a programação 
prevista de poda da SSM;
 - Registra os serviços em 
planilha de campo (bairro, 
logradouro, número do 
imóvel), informando os 
locais dos serviços e entrega 
semanal à AAAV. 

Fim
Serviço foi 
realizado?

AAAV

- Solicita à Regional para 
executar.
- Desconta do pagamento 
da empresa, os serviços 
não realizados.

Sim

Não

Início

Poda de 
Manutenção - 
Solicitação de 

Poda

 

  



   

  

SUPRESSÃO DE ÁRVORE EM ÁREA PÚBLICA - Solicitação de Supressão 

MUNÍCIPE

- Faz solicitação nas regionais da SSM ou 
na sede SSM ou;
- Faz solicitação nas regionais de protocolo 
abrindo processo administrativo 
preenchendo documento de abertura de 
processo, com cópia de documento de 
identidade e fotos da árvore.

156

- Recebe a solicitação do municipe;
- Encaminha solicitação para AAAV .

Início

Empresas/Vereadores/Escolas

- Encaminham ofício/requerimento para a 
SSM solicitando a supressão de árvore.

REGIONAIS DE PROTOCOLO VIA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO

 - Abre Processo Administrativo 
por solicitação do munícipe via 
SIPEX e encaminha para a AAAV.

AAAV

 - Recebe o Processo via 156 ou 
SIPEX;
- Inclui o processo na 
programação de vistoria;
- Emite um laudo;
- Inclui o laudo no SIPEX.

AAAV

 - Identifica a necessidade de supressão;
 - Preenche formulário de laudo;
 - Cadastra e fecha a solicitação no 156 
(autorização).

Solicitação 
deferida?

Trunkl

- Verifica a complexidade da 
situação e decide sobre o 
envio para a Empresa 
terceirizada ou para as 
regionais.

REGIONAIS DA SSM

 -Identifica a necessidade de supressão 
urgente;
- Elabora um laudo primário quando não 
há a possibilidade de encontrar um técnico  
da AAAV;
- Executa o serviço; 
- Encaminha o laudo para  a AAAV 
assinado pelo supervisor, administrador e 
duas testemunhas.

AAAV

- Programa a destoca;
- Executa; 
- Arquiva o laudo.

Cadastradores das Regionais da 
SSM ou da SEDE da SSM

 - Cadastram a solicitação do 
ofício/requerimento no 156;
 - Cadastram a solicitação dos 
munícipes no 156.
  

ROTINA - Execução dos 
Serviços pela 

Terceirizada ou 
Regionais

Destocamento de 
Raiz

AAAV

- Caso o laudo indique que nenhum serviço 
precisa ser executado, a AAAV fecha a solicitação 
no 156;
 - Ou indica ao 156, conforme o laudo, que o 
serviço a ser executado é outro, que não a 
supressão (poda/contenção de raíz);
 - Abre outra solicitação no 156;
- Encaminha via SIPEX para as regionais, o serviço 
adequado à situação;
 - Encaminha nova impressão do 156 para as 
regionais.
 

Não

1

AAAV

 - Recebe os documentos;
 - Finaliza a solicitação no SIPEX;
 - Finaliza a solicitação no 156.

Sim

 



   

  

CONTINUAÇÃO - SUPRESSÃO DE ÁRVORE - Solicitação de Supressão 

 

 

FimFim

Regionais

 - Executa o serviço;
- Responde via SIPEX que o 
serviço foi executado para a AAAV 
no caso de Processo 
Administrativo;
-  Responde para a AAAV com a 
impressão do 156.
 

AAAV

- Encaminha Processo 
Administrativo para o Protocolo 
Geral via SIPEX.

Protocolo Geral

 - Envia carta ao munícipe para ir 
ao DPA;
 - Arquiva o processo e finaliza no 
SIPEX.

1

 

 

  



   

  

SUPRESSÃO DE ÁRVORE EM ÁREA PÚBLICA - Execução dos Serviços pela Terceirizada ou Regionais 

 

 

Início

Trunkl

- Elabora a programação de 
supressão das árvores e 
encaminha para a execução 
dos serviços

Sim

Nível alto de 
complexidade?

Empresa terceirizada

- Recebe diariamente a programação de 
supressão (urgência) + laudos + impressão 
de solicitação do 156;
 - Executa o serviço (de 7 a 8 árvores por 
dia); 
 - Entrega o documento para a AAAV 
contendo as supressões realizadas (do 
dia)

Regionais da SSM

- Recebe diariamente a programação de 
supressão (urgência) + laudos + impressão 
de solicitação do 156 + solicitação via 
SIPEX;
 - Executa o serviço conforme a 
programação.
 - Devolve documentos informando quais 
serviços foram executados  (laudo e a 
impressão do 156) para a AAAV 

Não

SUPRESSÃO DE 
ÁRVORE - 

Solicitação de 
Supressão

SUPRESSÃO DE 
ÁRVORE - 

Solicitação de 
Supressão

 

  



   

  

PLANTIO - Solicitação de Plantio de Árvores em Áreas Públicas 

 

Início

156

- Recebe a solicitação do 
requerente solicitando o plantio 
de árvore;
- Registra a solicitação.

Empresas/Vereadores/Escolas

- Encaminham ofício, 
requerimento (no caso de 
vereador) para a AAAV/SSM.

AAAV

- Recebe a solicitação via 156/
ofício/requerimento;
- Avalia a possibilidade de plantio 
conforme as diretrizes da 
implantação dos projetos de 
arborização; 
 - Verifica o local in loco.

A solicitação está de acordo 
com as diretrizes de 

arborização?

AAAV

 - Inclui a solicitação na 
programação  de plantio da 
equipe da AAAV;
 - Executa o plantio;
 - Finaliza o protocolo no 156.

AAAV

- A AAAV após a vistoria informa via 
156 ao munícipe a indisponibilidade 
de atender a solicitação de plantio;
 - Escreve ofício/requerimento para 
o solicitante e encaminha ao 
gabinete da SSM.

Cadastrador (gabinete da SSM)

- Transcreve a resposta do 156, 
por ofício/requerimento e 
encaminha para o solicitante 
assinado pelo Secretário da SSM. Fim

Cadastradores (gabinete da SSM)

 - Cadastram a solicitação dos 
ofícios/requerimentos no 156.
 

Não

Sim

 

  



   

  

PLANTIO EM ÁREAS PÚBLICAS – Projetos de Arborização 

 

Fim

Início

AAAV

- Faz estudo do local onde será 
feita a arborização (praças, 
loteamentos, bairros), incluindo 
as diretrizes para o plantio, 
escolha das quantidade e das 
espécies para área urbanas;
 - Desenvolve projeto de 
arborização conforme estudo;
- Implanta projetos de 
arborização;
 - Contrata empresa para o 
plantio.

Empresa terceirizada

 - Executa os plantios 
contratados.

Observação:

O projeto é feito quando há verba disponível 
na secretaria da SSM. Se o plantio for de 
interesse de outra secretaria, a verba poderá 
vir de outra, que não a SSM. 

Sec. de Administração

-Solicita projeto de arborização 
para determinado local da 
cidade.

SSM

Identifica a necessidade de 
projeto de arborização em local 
específico da cidade.

 

  



   

  

CONTENÇÃO DE RAIZES - Solicitação de Contenção de Raízes das Árvores em Áreas Públicas 

AAAV

 - Identifica a necessidade na 
rua e registra no 156.

156

 - Registra a solicitação do 
munícipe.

Secretarias/Vereadores/
Escolas

 - Identificam a necessidade e 
enviam memorando, ofício, 
requerimento.

Munícipe

 - Abre Processo 
Administrativo nas regionais 
de protocolo ou no protocolo 
do Paço.

AAAV

- Verifica o caso e define como a 
regional deve executar o serviço, 
podendo até autorizar a supressão 
da árvore após emitir um laudo.
 - Orienta o supervisor da regional 
como deve preceder conforme o 
laudo.

Regional

- Recebe o processo via 
SIPEX;
 - Recebe a solicitação pelo 
156;
 - Envia para a supervisão 
(impresso do 156 ou SIPEX).

Equipes da Regional

 - Recebe a impressão da 
solicitação do 156;
- Executa o serviço;
 - Encaminha a impressão 
do 156 com as solicitações 
para o supervisor.

Supervisor 

 - Encaminha para o 
supervisor de vias públicas 
as impressões das 
solicitações.

Supervisão Regional

 - Recebe o impresso do 156 diariamente;
 - Faz vistoria conforme uma 
programação feita por ele.
 - Distribui para as equipes das regionais;
 - Caso tenha alguma dificuldade 
dependendo da contenção, encaminha 
para a AAAV via SIPEX ou 156 a dúvida.

Cadastradores (gabinete 
da SSM)

- Recebem o 
requerimento/ofício e 
cadastram no 156.

Supervisor encontrou 
alguma dificuldade na 

contenção?
Sim

Não

AAAV

- Recebe o processo via SIPEX;
 - Quando for caso de supressão, 
faz vistoria e laudo;
 - Encaminha para a Regional.

InícioInício

Observações:

Os tipos de Dificuldades na contenção podem ser: tipos 
variados de raízes, raízes de ancoramento; indícios de 
necessidade de supressão.
No SIPEX este processo é chamado de �remoção de árvores .

Supervisão Regional

 - Recebe a orientação e 
encaminha para as equipes 
das regionais como deve ser 
feito o procedimento.

Protocolo do Paço ou 
Regionais de Protocolo

- Abre o processo no 
SIPEX.

RECOMPOSIÇÃO 
DO PASSEIO

 



   

  

DESTOCAMENTO DE RAIZ - Solicitação de Destocamento de Raiz de Área Pública 

 

AAAV

- Verifica os documentos das árvores que 
foram suprimidas e que necessitam de 
destocamento de raiz, solicitações de 
destocamento registrados no 156, e 
solicitações recebidas via processo no 
SIPEX;
 - Programa as destocas por bairro.
 - Encaminha programação de destoca para 
as empresas terceirizadas, com impressão 
do 156 e SIPEX.

AAAV 

 - Inclui na programação de destoca;
- Prioriza pedidos de urgência;
 - Envia as solicitações para a própria 
equipe da AAAV ou terceirizada que 
executa o serviço.

PROCESSO DE 
SUPRESSÃO 

156

 - Registra a solicitação.

Munícipe

 - Abre processo no protocolo 
das regionais ou DPA. 

Secretarias/Vereadores/
Escolas

 - Identificam a necessidade e 
enviam memorando, ofício, 
requerimento para o 
Cadastrador Gabinete.

Cadastradores (Gabinete da SSM)

 - Recebe requerimento, ofício e cadastra 
no 156.

AAAV

- Encaminha os documentos 
impressos recebidos da empresa 
terceirizada para as regionais para 
recompor o passeio;
- Tramita via SIPEX e 156.

InícioInício
PROTOCOLO

- Abre o processo no SIPEX (com assunto 
de �Remoção ).

RECOMPOSIÇÃO 
DO PASSEIO

Rotina - Empresa 
Terceirizada

- Recebe a programação 
semanalmente (50 tocos 

por mês aualmente);
 - Executa e devolve para a 

AAAV em papel.

Rotina - Empresa 
Terceirizada

- Recebe a programação 
semanalmente (50 tocos 

por mês aualmente);
 - Executa e devolve para a 

AAAV em papel.

Observações:

Autonomia para destoca 200 toneladas por mês.
Pendência atual: 6 mil toneladas.

 

  



   

  

RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO - Recomposição do Passeio de Áreas Públicas 

 

DESTOCAMENTO
DE RAIZ

Regionais

 - Executa recomposição do 
passeio;
 - Tramita via SIPEX para a AAAV.
 

AAAV

 - Dá baixa no SIPEX e no 156;
 - Encaminha para o DPA via SIPEX 
o Processo Administrativo;
 - Solicita informar o requerente 
(munícipe).

InícioInício

FimFim

Supervisor de vias públicas

  - Procede a operação da 
recomposição do passeio;
 - Encaminha para o RSO da 
Regional (SIPEX ou 156).

 Regional 

 - Recebe a impressão das 
solicitações executadas 
(SIPEX ou 156);
 - Dá baixa no 156, tramita 
no SIPEX  encaminhando o 
Processo Administrativo 
para a AAAV.

AAAV

  - Dá baixa no SIPEX e 
tramita para o DPA;
 - Solicita informar ao 
requerente (munícipe).

DPA

  - Envia carta ao munícipe 
para ir ao DPA;
 - Arquiva o processo e 
finaliza no Sipex.

Solicitação 
iniciada via 156 

ou Sipex?

156

SipexCONTENÇÃO DE 
RAÍZES

 

  



   

  

REPOSIÇÃO DE ÁRVORE EM ÁREA PÚBLICA - Solicitação do 156 / decorrente de supressão 

 

 

 

156

 - Registra a solicitação de plantio, 
pois no 156 não há o assunto 
�Reposição .

InícioInício

Processo de 
Supressão

AAAV

- Recebe via 156 a solicitação;
 - Verifica se já foi executada a destoca no 
controle interno da AAAV;
 - Encaminha para as regionais;
 - No caso de continuidade do processo de 
supressão, recebe das regionais as 
supressões realizadas;
 - Programa as reposições por bairro, em 
conjunto com as regionais para os sábados;
 - Envia uma planilha com a programação 
das reposições para as regionais.

Regionais

 - Executam os plantios nos 
sábados (20 árvores por dia);
 - Após a programação da planilha 
ser completada, encaminham para 
a AAAV a com as reposições 
executadas.

AAAV

 - Caso seja solicitação de 156, a 
AAAV fecha a solicitação no 156.

FimFim

 

  



   

  

REPOSIÇÃO DE ÁRVORE EM ÁREA PÚBLICA - Solicitação do Empreendedor 

Empreendedor 

 - Abre Processo Administrativo no 
protocolo do Paço ou nos 
protocolos das regionais, 
apresentando o projeto de 
desaceleração (construção de 
faixa de aceleração/
desaceleração) aprovado pela Sec. 
de Transportes (Documentos: 
Exigência da secretaria de 
Transportes por escrito, projeto 
aprovado pela Secretaria de 
Transportes) 

AAAV

 - Recebe o processo via SIPEX;
 - Programa a vistoria;
 - Elabora laudo de vistoria;
 - Verifica se as árvores do local 
estão em boas condições e se 
existe a possibilidade de 
preservação das mesmas 
alterando o projeto;
 - Inclui informações no SIPEX.

É possível 
alterar o 
projeto?

AAAV

 - Desenha em conjunto com a sec. 
de Transportes o novo projeto e 
as ações necessárias para manter 
as árvores.Sim

AAAV

 - Inicia processo de compensação ambiental 
que é baseado em legislação (normativa 
interna e Resolução SMA 08);
 - Insere no SIPEX a necessidade de 
compensação com a justificativa desta 
necessidade;
 - Envia para o empreendedor a cópia do 
laudo de vistoria e um documento de 
notificação identificando a necessidade de 
compensação, assinado pelo Trunkl.

Empreendedor

 - Retira uma cópia do laudo de  
vistoria e o documento (termo de 
ciência) na SSM, assina duas vias 
(uma fica no processo 
Administrativo e outra fica com o 
representante legal);
 - Compra as árvores.

AAAV

 - Faz a supressão das árvores;
 - Verificar o padrão das mudas com o 
padrão estabelecido;
 - Pode ser que a compensação inclua o 
plantio de árvores por conta do 
empreendedor;
- No caso do plantio ser incluído na 
compensação, a AAAV faz a vistoria no local;
- Emite o termo de quitação de 
compensação ambiental em duas vias;
 - Anexa o termo de quitação no SIPEX e 
encaminha para o DPA finalizar o processo.

FimFim

InícioInício

Não

Observações: 
O empreendedor ou o munícipe pode contratar uma empresa para a supressão 
de árvores, mas esta empresa precisa ser cadastrada na SSM. 

Na primeira caixa, o caso trata-se de compensação: O requerente, quando  da 
abertura do processo deverá apresentar número do Alvará de Construção, 
planta baixa e parecer da Secretaria de Transportes, quando há necessidade de 
supressões, além dos documentos comumente solicitados

DPA

  - Envia carta ao munícipe 
para ir ao DPA;
 - Arquiva o processo e 
finaliza no SIPEX.

Atendente do Protocolo

- Confere documentação;
- Abre o processo 
administrativo no SIPEX;

 



   

  

REPOSIÇÃO DE ÁRVORE EM ÁREA PÚBLICA - Solicitação pelas Secretarias 

 

Secretaria de Transportes

 - Envia memorando para a SSM 
solicitando a supressão de árvores 
devido a obras de readequação 
viária ou implantação de projeto 
de pavimentação.

AAAV

 - Recebe o memorando;
 - Faz a vistoria;
 - Elabora laudo de vistoria;
 - Verifica se as árvores do local 
estão em boas condições e se 
existe a possibilidade de 
preservação das mesmas 
alterando o projeto.

É possível 
alterar o 
projeto?

AAAV

- Desenha em conjunto com a 
secretaria o novo projeto e as ações 
necessárias para manter as árvores;
- Inclui no processo as alterações 
aprovadas;
- Toma ciência e devolve 
memorando para sec. requisitante. 

Sim

AAAV

- Abre um processo Administrativo 
no SIPEX;
- Envia o processo para o gabinete 
da secretaria requerente 
solicitando a ciência do secretário 
da compensação necessária sobre 
o processo. 
 

Secretaria requerente

 - Recebe o processo via SIPEX;
 - Procede com a compra das 
mudas;
 - Inclui o documento (cópia da 
Autorização de Fornecimento) no 
SIPEX e tramita para a AAAV.

Demais Secretarias

 - Enviam memorando para a SSM 
solicitando a supressão de 
árvores.

AAAV

 - Recebe as mudas;
 - Verifica o padrão das mudas 
conforme o padrão solicitado;
 - Caso esteja conforme o 
solicitado, aceita as mudas e envia 
para a secretaria requerente a 
informação de que as mudas 
foram aceitas, via SIPEX.

FimFim

Não

InícioInício

 

  



   

  

QUEDA DE ÁRVORE 

156

 - Registra a ocorrência de queda de 
árvore para as regionais;
 - Registra uma solicitação para o 
trânsito;
 - Orienta ao munícipe a ligar no 190 
e registrar a ocorrência, no caso de 
ser depois das 16h30.

InícioInício
Regionais

 - Recebe a solicitação do 156;
 - Executa o serviço de retirada da 
árvore do local ou galho;
 - Encaminha um laudo primário e a 
relação das ocorrências para a AAAV;
 - Fecha a solicitação no 156.

COI

 - Recebe uma ocorrência via 190;
 - Aciona o grupo de sobreaviso por 
telefone após às 16h30, Aciona o 
Plantão nos feriados e finais de 
semana até às 16h30;
 - Até às 16h30, e dentro de semana 
aciona as regionais.

Plantão/Grupo de sobreaviso das 
regionais

 - Se for urgência,  executa o serviço 
de retirada da árvore do local ou 
galho;
 - Se não for urgência, elabora um 
relatório e encaminha para a AAAV 
com os atendimentos.

ROTINA TRÂNSITO
 - Recebe a solicitação via 

156;
 - Executa o serviço de 
sinalização (em alguns 

casos.

Regionais

 - Executa o serviço de retirada da 
árvore do local ou galho;
 - Encaminha um laudo primário e a 
relação das ocorrências para a AAAV;
 - Fecha a solicitação no 156.

AAAV

 - Recebe os relatórios das Regionais 
e dos grupos de sobreaviso;
 - Realiza as vistorias necessárias 
apontadas nos relatórios;
 - Elabora os laudos;
 - Encaminha para as regionais 
executarem os serviços necessários 
(Poda, contenção de raízes ou 
supressão);
 - Programa as destocas necessárias.

FimFim

Poda
Supressão
Destoca

 



   

  

TRANSPLANTIO DE ÁRVORES EM ÁREAS PÚBLICAS -  executado pela PMSJC 

 

InícioInício

AAAV

- Recebe uma solicitação de transplantio 
de árvore via Processo Administrativo via 
SIPEX;
 - Faz a vistoria para identificar a altura da 
árvore;
 - Se for árvore adulta, o pedido é 
indeferido;
 - Se for árvore de 1m a 1,5m de altura ou 
árvore identificada como palmeira o 
pedido é deferido; 
 - Elabora laudo identificando a altura da 
árvore e se for dentro do estabelecido 
para o transplantio, encaminha para as 
regionais executarem.

Munícipe

 - Abre processo no protocolo 
das regionais ou DPA. 

Regionais

 - Executa o serviço 
conforme o laudo 
técnico;
 - Encaminha para a 
AAAV via SIPEX.

AAAV

 - Encaminha para o DPA 
arquivar o processo;

FimFim

AAAV

- Recebe uma solicitação de transplantio de árvore via Processo 
Administrativo no SIPEX;
 - Faz a vistoria para identificar a altura da árvore;
 - Se for árvore adulta, o pedido é indeferido;
 - Se for árvore de 1m a 1,5m de altura ou árvore identificada como 
palmeira o pedido é deferido; 
 - Autoriza ao requerente a realizar o transplantio determinando a área 
adequada;
 - Apresenta uma cadastro das possíveis empresas terceirizadas a 
executarem o serviço;
 - Faz a supervisão do transplantio;
 - Faz o acompanhamento por 45 dias do desenvolvimento da árvore;
 - Caso a árvore não sobreviva após os 45 dias, o solicitante deve realizar 
a compensação ambiental;
 - Caso a árvore sobreviva, inclui as informações no SIPEX e encaminha 
para o DPA para arquivo.

DPA

 - Envia carta ao munícipe para 
ir ao DPA;
 - Arquiva o processo e finaliza 
no SIPEX.

 

  



   

  

TRANSPLANTIO DE ÁRVORES EM ÁREAS PÚBLICAS - executado por particular 

 

InícioInício

Munícipe

 - Abre processo no protocolo 
das regionais ou DPA. 

AAAV

- Recebe uma solicitação de transplantio de árvore via processo 
administrativo SIPEX;
 - Faz a vistoria para identificar a altura da árvore;
 - Se for árvore adulta, o pedido é indeferido;
 - Se for árvore de 1m a 1,5m de altura ou árvore identificada como palmeira 
o pedido é deferido; 
 - Autoriza ao requerente a realizar o transplantio determinando a área 
adequada;
 - Apresenta uma cadastro das possíveis empresas terceirizadas a 
executarem o serviço;
 - Faz a supervisão do transplantio;
 - Faz o acompanhamento por 45 dias do desenvolvimento da árvore;
 - Caso a árvore não sobreviva, o solicitante deve realizar a compensação 
ambiental;
 - Caso a árvore sobreviva, inclui as informações no SIPEX e encaminha para 
o DPA para arquivo.

Rotina - 
Compensação 

Ambiental

FimFim

 

 

 


