
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 15 DE MARÇO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 049

Para conhecimento das UBM's subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 16 DE MARÇO DE 2012 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM LIMA
Supervisor de Área CAP BM SAMARA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ERIVALDO
2º Turno: CAP BM HEDEN

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ARRAES
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM CAMPOS
Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM CANTUÁRIA

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO PARÁ – ABM/CONVOCAÇÃO

Ficam  convocados  todos  os  Oficiais  Comandantes  de  Unidades  da  Região 
Metropolitana de Belém, bem como os oficiais componentes da turma pioneira (1992-1994), formados na 
Academia Bombeiro Militar do Pará, a participarem da cerimônia em comemoração ao 20º aniversário de  
criação da referida Academia, que se ralizará no auditório do Instituto de Ensino de Segurança do Pará- 
IESP, no dia 16 de março de 2012, às 08h00.

(Fonte: Nota nº  03/2012 – ABM)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – LUTO - CONCESSÃO
Concedi  a  contar  do  dia  27FEV2012,  ao  MAJ  QOBM ADAILTON FRANCELINO DE 

SOUZA, do 1º GBM, 08 (oito) dias de luto, em consequência do falecimento de sua genitora. Apresentação:  
06MAR2012.

(Fonte: Certidão de Óbito/Cartório Queiros Santos)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – AUTORIZAÇÃO

Autorizo o  SUBTEN BM MANOEL DO SOCORRO BARBOSA SILVA, MF 5420857-1, 
pertencete ao CBMPA à disposição do CIOP, a deslocar-se a Cidade de Michigan/USA, a fim de realizar 
uma expsição sobre “NANOTECNOLOGIA NUCLEAR HI-TEC, no Centro Observatório de Astronomia da 
refrida Cidade, no período de 20 de março a 02 deabril de 2012, sem ônus para o Estado.

(Fonte: Nota nº 13/2012 – Gabinete do Comando Geral)
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2 – LUTO - CONCESSÃO
Concedi a contar do dia 27FEV2012, aos militares: SUBTEN BM AILSON FRANCELINO 

DE SOUZA, SUBTEN BM ANILTON FRANCELINO DE SOUZA, SUBTEN BM AELSON FRANCELINO DE 
SOUZA e CB BM ADAILSON FRANCELINO DE SOUZA, todos pertencentes ao QCG, 08 (oito) dias de luto,  
em consequência do falecimento da genitora dos respectivos militares. Apresentação: 06MAR2012.

II – ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS
1 – DIRETORIA DE SAÚDE DO CBMPA – INFORMATIVO

A Diretoria de Saúde do CBMPA, informa que no decorrer do 1º Semestre de 2012, 
estará efetivando o Projeto de Controle de Peso e Pressão Arterial aos miltares das Unidades Bombeiro 
Militar da Região Metropolitana de Belém.

Sendo que a visita estará sendo programada em tempo oportuno. Na ocasião, serão 
oferecidas  informações  para  controle  de  peso  e  pressão  arterial  constando  cardápio  de  dieta  e 
planejamento de exercícios.

Atenciosamente,

ROBERTO ANTÔNIO FIGUEIRA DE MAGALHÃES – TEN CEL QOSBM
Diretor de Saúde do CBMPÁ
(Fonte: Ofício nº 72/2012 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

2 – OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº 75, DE 06MAR2012 - DA DIRETORIA DE SAÚDE DO CBMPA
Ao ILMO SENHOR TEN CEL QOBM MARCIO ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO
Presidente do Conselho de Disciplina

Honrado  em  cumprimen  tá-lo,  em  resposta  ao  ofício  nº  07,  de  09FEV2012-CD, 
informaos a Vossa Senhoria que no dia 26JAN2012 (quinta-feira), foi apresentado atestado médico por meio 
de estafeta, onde o Dr. Lan Barroso dos Santos- CRM/PA 7581, informando que o SUBTEN BM Emanuel  
Natalino de Souza Júnior, foi submetido a tratamento cirúrgico de videolaparocópico de colelitiase e hérnia 
umbilical e solicitou que o referido militar ficasse afastado de esforço físico e serviço por um período de 40  
(quarenta)  dias.  Em razão do período de dispensa exceder 30 (trinta)  dias,  encaminhamos o SUBTEN 
Emanuel Natalino de Souza Júnior para a JIS BM com agendamento para o dia 15FEV2012. Naquela data,  
a praça BM foi submetida a inspeção de saúde que homologou os seguintes pareceres:

1º PARECER: Apto a trabalho bombeiro militar com restrições tempórárias. Necessita de 
40 (quarenta) dias de dispensa de esforço físico e serviço, a partir de 12JAN2012 até 20FEV2012.

2º PARECER: Apto ao trabalho bombeiro militar, a partir de 21FEV2012.
Atualmente  o  SUBTEN BM Emanuel  Natalino  de  Souza  Júnior,  não  se  encontra  à 

disposição da JIS BM, está APTO ao trabalho bombeiro militar sem restrições, responde expediente no 
quartel.

ROBERTO ANTÔNIO FIGUEIRA DE MAGALHÃES – TEN CEL QOSBM
Diretor de Saúde do CBMPA

OFÍCIO CIRCULAR Nº 01/2012 � ASSEP/GAB/SEGUP
Aos Excelentíssimos Senhores Gestores do SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA E DEFESA SOCIAL � SIEDS.

Senhores Gestores, 
No ensejo de cumprimentá-los cordialmente,  uso da oportunidade para tecer breves, 

mas  necessárias  considerações  a  respeito  de  situação  que,  não  recente,  tem  sido  alvo  de  certa 
preocupação acometido nos mais diversos usuários de um dos serviços ultimados pela Policia Civil  do 
Estado do Pará, e postos à disposição do público que, somente por tal motivo, merece do SIEDS, toda a  
concatenação  de  esforços  conjunto,  necessário  ao  restabelecimento  da  normalidade  esperada  pela 
sociedade.
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Refiro-me  ao  serviço  de  registro  de  Bolentins  de  Ocorrências  Policial  em ambiente 
virtual, que é disponibilizado à sociedade por meio do sítio eletrônico da Polícia Civil do Estado do Pará � 
http://  www.policiacivil.pa.gov.br, cuja finalidade cinge-se ao registro de ocorrências policiais que relatem 
extravio (documentos ou celular); crime (furto, roubo ou contra a mulher) e acidentes de trânsito sem vítima 
(dano cível).

Os serviços institucionais dispostos à sociedade por meios digitais, por meio de sítios 
eletrônicos oficiais � notadamente o registro de Boletins de Ocorrências ou consultas de multas e emissão de 
boletos para emissão de CNH (renovação, reteste, PID, etc..., no âmbito do DETRAN), realizados por meio 
da  rede  mundial  de  computadores  são  ferramentas  de  grande  valia  quando  se  procura  subsidiar  o 
conhecimento,  com  o  fito  de  emprestar  celeridade  e  dinamismo  às  decisões  administrativas.  É,  pois, 
ferramenta que está a disposição da sociedade, por conseguinte e sobretudo, a administração pública -  
notadamente os órgãos que compõem o SIEDS, não poderão olvidar de sua utilização, sob pena de não  
conseguirem acompanhar a evolução dos tempos e seus consequentes imperativos.

Sensível  aos  anseios  de  uma  sociedade  cada  vez  mais  exigente  e  merecedora  de 
melhores serviços públicos, a Polícia Civil do Estado do Pará, já em 20.04.2004, por meio deste Secretário  
de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, então Delegado Geral, editou a PORTARIA Nº 059/2004 � 
DGPC/ DIVERSOS, por meio da qual foi criada e efetivada a Delegacia Virtual,  com competência para 
resgistro de extravio, furto e roubo de documentos e telefones celulares, visando otimizar o atendimento ao 
público.

Desde então, e não poderia ser diferente, o serviço de registro de Boletins de ocorrência 
passou a ser instuído pelo cidadão como sendo mais um dos serviços pelos quais ele poderia esperar e 
usufruir  desta instituição,  tendo aumentado expotencialmente sua utilização pelo  grande público,  sendo 
registradas  mais  de  200.000  (duzentas  mil)  ocorrências  no  ano de 2011 e mais  de  20.000  (vinte  mil) 
somente em janeiro de 2012, batendo média de mais 550 (quinhentos e cinquenta) ocorrências por dia.

É de se resgitrar que, além da portaria citada alhures � que está plenamente em vigor,  
subsiste regular arcabouço normativo que legitima as ações desenvolvidas pela Delegacia Virtual de Polícia 
Civil, no que tange ao registro de ocorrências policiais.

O  Poder  Judiciário,  ao  longo  de  décadas,  vem  se  especializando  e  desenvolvendo 
expertise  quando  o  assunto  é  o  regular  andamento  do  processo,  pelo  que,  por  meio  de  repositórios 
legislativos que vem se atualizando de tempos em tempos, procura emprestar maior celeridade ao bom 
andamento do procedere, sem olvidar da necessária segurança jurídica ao jurisdicionado, razão pela qual 
sua  experiência,  serve,  no  mais  das  vezes,  como  paradigma  a  ser  seguido  em  muitos  pontos  da 
administração pública. A Polícia Civil, por desempenhar precipuamente as atribuições de Polícia Judiciária, 
bebe nesta fonte formal de direito, trazendo para suas rotinas, naquilo que couber e não conflitar com a Lei,  
a boa experiência alcançada pelos Tribunais.

Dá-se assim, no Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei nº 11.419,  
de 2006:

Da Força Probante dos Documentos
Art. 364 - O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos 

fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença (grifo nosso)
Art. 365. Fazem a mesma prova que os originais:
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando 

juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas 
procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos ou privados, ressalvada a 
alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. (Incluído 
pela Lei nº 11.419, de 2006).

Ainda no Código de Processo Civil Brasileiro:
Art. 399. O  juiz  requisitará  às  repartições  públicas  em  qualquer  tempo  ou  grau  de 

jurisdição:
I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes;
II - os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, o 

Estado, o Município, ou as respectivas entidades da administração indireta.
§ 2o  As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico 

conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta em seu 
banco de dados ou do documento digitalizado. (Incluído pela Lei nº 11.419, de 2006). (negritei)

Vale ressaltar que a Lei nº 11.419, de 2006, tem efeito erga omnes e, por força de sua 
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dicção, tem aplicação imediata e indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos 
juizados especiais, em qualquer grau de jurisdicão.

Já no âmbito administrativo, como sói acontecer, a Delegacia Virtual possui legitimada 
sua atuação por meio do decreto nº 2.690, de 18.12.2006, outorgado pelo Exmº. Sr. Governador do Estado,  
Dr. Simão Robison Oliveira Jatene, que homologou e Resolução nº 002, de 07 de setembro de 2006, do  
Conselho Superior da Polícia Civil, que aprovou o Regimento Interno da Polícia Civil do Estado do Pará. 
Vejamos, verbo ad verbum:

Da DelegaciaVirtual
Art.  108 � A Delegacia  Virtual,  dirigida por  Delegado de Polícia  de carreira,  da ativa, 

estável no cargo, subordinado à Diretória de Informática, Manutenção e Estatística, tem como atribuições:
Destarte, os serviços públicos afetos à Delegacia Virtual � notadamente os registros de 

ocorrências,  são  revestidos  de  formalidade  legal  e  legitimidade  institucional,  seja  porque  previstos  na 
norma,  seja  porque oficialmente  adotados por  aquela  instituição,  em franca atuação nesta  modalidade 
(eletrônica) já há quase 8 (oito) anos.

Em tempo, merece destaque o fato de que um Boletim de Ocorrência gerado por meio 
da Delegacia Virtual  possui,  absolutamente, o mesmo valor jurídico e legal de outro gerado, por meios 
tradicionais, em qualquer Delegacia de Policia do Estado. Não se poderá, a priori, atestar que o fato narrado 
seja verdadeiro, e se não o for, estará o relator da falsa comunicação sujeito às sanções previstas em Lei¹ � 
esta é uma situação que poderá ocorrer em qualquer registro de ocorrência, feito em qualquer Delegacia de 
Policia, virtual  ou real.  No entanto, uma vez registrado e emitido o BOP virtual,  assegura-se que ele é 
autêntico,  bom e valioso quanto a sua forma e finalidade, devendo ser  aceito e considerando legítimo 
perante qualquer situação, esfera, grau ou instância, porque documento oficial da Polícia Civil do Pará, tal  
qual são valiosos os documentos emitidos virtualmente por qualquer instituição da administração pública, 
por  meio  dos  respectivos  sítios  eletrônicos,  ou  igualmente  às  certidões  emitidas  pea  Polícia  Federal,  
Justiças e Receitas, em todas as esferas de atuação.

Ademais, mister se faz registar que no corpo do Boletim de Ocorrência Policial emitido 
pela Delegacia Virtual constam instruções para que seja checada sua autenticidade, bastando que seja 
acessado o sítio eletrônico da Delegacia Virtual e, no campo destinado à emissão de 2ª via do BOP, seja 
digitados os números correspodentes a unidade de atendimento e número do boletim para, em poucos 
segundos seja atestada não só a existência, com também o teor e conteúdo do BOP com aquele número de 
registro. Tudo muito simple e fácil.

Retomando o  prumo  das  considerações  à  finalidade  deste  expediente,  informo a  V. 
Exas., que diversos usuários dos serviços da Delegacia Virtual da Polícia Civil  do Estado do Pará, têm 
procurado as mais diversas Delegacia de Polícia Civil, espelhadas por todos os recônditos deste Estado,  
ressentidos de serem impelidos a ter que �carimbar� o BOP gerado por meio eletrônico, pelo fato � assim  
dizem de que algumas instituições não aceitam (ou não reconhecem) a legitimidade do BOP impresso 
eletronicamente.

Aqui nos permitiremos abstrair qualquer alucubração acerca do posicionamento adotado � 
muito embora saibamos que jamais poderá ser ele oficial, ou melhor dizendo, impõe-nos a certeza de ser 
medida  adotado  de  forma  isolada  (embora  espargida)  que  não  guarda  respaldo  nas  determinações 
superiores e ao arrepio da gestão do órgão que deu causa, mais ainda porque as instituições que V. Exas.  
representam  e fazem parte do mesmo Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social � SIEDS², 
pelo que, por força de Lei ³  4  e imperativo vocacional público, devem coligir esforços para a colaboração 
mútua, em prol da segurança da sociedade.

Isto posto, reafirmamos nosso compromisso de colaboração e, sobretudo, de integração 
mútua � eis que medida estruturante da atual gestão do Primado Executivo Estadual, por meio da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, uso do presente para solicitar bons préstimos de vossos 
impérios, no sentido de que V. Exas, se dignem a determinar que a aceitação do Boletim de Ocorrência 
Policial, emitido por via eletrônica, não seja obstaculizada por qualquer servidor de vossas instituições, seja 
recusando-o para o fim que se presta,  seja exigindo a aposição do carimbo ou qualquer outro tipo de 
chancela por parte de autoridade postas em delegacias tradicionais, a não ser imediatamente � por dever de 
ofício� deverão ser acionadas as Polícias Civil ou Militar, a fim de que sejam adotadas as medidas de estilo.

Certo de poder contar com vosso prestigioso apoio, nas ensanchas, firmo-me mui.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Secretário de Estado de segurança Pública e Defesa Social do Pará
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¹Código Penal Brasileiro
Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de 

contravenção que sabe não se ter verificado:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

²Lei nº 7.584, de 28 de dezembro de 2011.
Art. 3º � Para desempenhar sua missão institucional, o Sistema Estadual de Segurança 

Pública e Defesa Social � SIEDS, tem a seguinte composição:
V � Órgãos sob Supervisor Técnica e Operacional:
a) Polícia Militar do Pará;
b) Corpo de Bombeiros Militar do Pará;
c) Polícia Civil do Estado do Pará;
d) Departamento de Trânsito do Estado do Pará;
e) Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará;
f) Centro do Perícias Cientificas �Renato Chaves�.
³Art. 17 � Os Supervisionados são células do Sistema, criados por lei própria, vinculados 

institucionalmente  ao  Sistema  Estadual  de  Segurança  Pública  e  Defesa  Social  � SIEDS,  e  técnica  e 
operacionalmente à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Civil  � SEGUP, nas ações de 
segurança pública.

4 São funções básicas da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social � 
SEGUP:

V - promover a integração operacional dos órgãos supervisionados no cumprimento da 
missão institucional do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social � SIEDS, estabelecendo 
normas, protocolos e procedimentos a serem observados pelos integrantes do SIEDS;

OFÍCIO SN/2012 – DA MONGERAL AEGON
A MONGERAL AEGON, associação estratégica da MONGERAL – empresa brasileira 

fundada em 1835, tendo entre seus fundadores o Brig Francisco de Lima e Silva, pai do Duque de Caxias, 
Patrono de Exército Brasileiro – e a AEGON – uma das maiores seguradoras do mundo, conta com o mais  
completo plano de seguro de vida e previdência individual do Brasil.

No nosso site  www.mongeralaegon.com.br, pode-se ter acesso à página da Mongeral 
Aegon e conhecer a sua história e seus planos individuais de seguro e de previdência.

Unindo solidez, credibilidade, tradição e experiência, atua com responsabilidades sociais 
junto a profissionais da iniciativa, militares e funcionários públicos, exercendo um papel social relevante ao 
propagar e esclarecer a sociedade sobre a necessidade do seguro de vida e previdência.

Mantendo vivo o seu objetivo fundamental durante 176 anos de atividade, a Empresa 
orgulha-se da qualidade do serviço que vem prestando aos militares, bem como de ter criado um seguro  
exclusivamente  para  aqueles  que  escolheram  uma  profissão  tão  importante  e  arriscada  como  a  dos 
Policiais e Bombeiros Militares, o PLANO MONGERAL VIDA TODA SEGURA EXCLUSIVA, que garante 
tranquilidade e bem-estar aos militares e seus entes queridos , independente da situação de sinistro em ato  
de serviço ou não.

Confiante  dos  benefícios  que  fluirão  desse  relacionamento,  a  MONGERAL AEGON 
coloca-se à disposição para qualquer esclarecimento, em Brasília ou por intermédio da aliana Baleeiro,  
Gerente da Sucursal Belém (91) 32228299 e 84053401.

Atenciosamente

Antônio César Gonçalves Menin
Relações Institucionais da Mongeral Aegon

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERÊNCIA ELOGIOSA

A) O TEN CEL QOSBM ROBERTO ANTÔNIO ANTÔNIO FIGUEIRA DE MAGALHÃES 
– Diretor de Saúde do CBMPA, no uso da competência que lhe confere o art. 74, § 2º da Lei Estadual 
nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 – Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA,  
resolve:
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ELOGIAR:
É  com  dever  de  justiça  que  elogio  o  CB  BM  MILITÃO  DE  OLIVEIRA MAIA,  RG 

17826420,  pertencente  ao  efetivo  da  Diretoria  de  Saúde,  por  ter  durante  sua  permanência  na  Força 
Nacional  de  Segurança  Pública,  empregando  seus  conhecimentos  em atendimento  pré-hospitalar  com 
ténica  e  eficácia,  demonstando  com  isso  total  comprometimento  com  o  bem  estar  da  comunidade, 
desempenhando suas funções com presteza,  dedicação,  lealdade,  assiduidade,  motivação,  entusiasmo, 
cumprindo sempre com eficiência todas às missões que lhes foram atribuídas, representando com orgulho e 
satisfação o Estado do Pará, a Corporação Bombeiro Miilitar. Recebendo vários méritos elogiosas  por meio 
do Departamento da Força Nacional  de Segurança durante às  Missões Operação  Lavrador,  em Santa  
Catarina; Fórum Social Mundial em Belém/Pará; Operação Redentor I e II no Rio de Janeiro; Operação 
Mundaú  em  Alagoas;  Operação  Arco  de  Fogo  em  Mato  Grosso;  Operação  PAN;  PARA-PAN  e  Nova 
Maravilha, entre outras. Em todas a missões que participou procurou ainda, sempre manter a camaradagem 
e a cordialidade  com seus superiores  pares  e  subordinados.  Bombeiro  Militar  competente  que sempre 
buscou evidenciar um alto grau de profissionalismo e disciplina no cumprimento de suas missões diárias. É 
com  satisfação  que  elogio  o  referido  militar,  servindo  de  exemplo  a  seus  pares  e  subordinados. 
INDIVIDUAL.

(Fonte: Ofício nº 70/2012 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

B)  O  Comandante  do  12°  Grupamento  Bombeiro  Militar,  no  uso  de  sua 
competência que lhe confere o art.37, inciso I e art. 74 1° da Lei Estadual n°6.833, de 13FEV2006, do 
Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor para o CBMPA, resolve.

ELOGIAR:
Aos militares: SD BM EMILIANO DO NASCIMENTO CABÁ, MF:541.852.25-1, SD BM 

DISSO ROBERTO PIMENTEL JUNIOR, MF:571.734.04-1 e SD BM FERNANDO CARLOS MONTEIRO 
GAMA, MF:571.739.34-1, todos do 12° GBM-Santa Izabel, por terem se dedicado aos estudos e alcançado 
a  aprovação  que  permitiu  o  ingresso  aos  cursos  superiores  de  (BIOLOGIA-UFPA),  (EDUCAÇÃO 
FÍSICA/UFPA),  (EDUCAÇÃO  FÍSICA/UFPA)  e  (DIREITO-UFPA/FISIOTERAPIA-UEPA/CFOPM-AP) 
respectivamente. Militares integrantes, sábios, interessados que levam o nome da instituição BOMBEIRO 
MILITAR no Sistema Educacional do País, é com alegria e satisfação que elogio os valorosos militares, que  
sirva de exemplo a todos os demais integrantes desta Corporação. COLETIVO.

(Fonte: Nota  n°003/2012 – 12º GBM)

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE - TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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