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Câmara abre o ano em sessão solene

Os trabalhos legislativos de 2013 foram abertos oficialmente, em 
sessão solene, na noite de terça-feira (05/02). A comunidade lo-
tou as galerias do plenário a fim de ouvir o pronunciamento de 
vereadores novos e reeleitos, que falaram sobre suas trajetórias, 
expectativas e futuros planos de trabalhos. Autoridades militares, 
políticas e secretários municipais também prestigiaram o evento.  
Foi bastante esperado o momento em que o representante do Exe

cutivo Antonio Henrique Moreira, fez uso da palavra. O prefeito 
relatou a situação herdada da administração anterior e prometeu 
esclarecer o que gerou atraso no pagamento de salários e 13º dos 
servidores municipais. Também falou sobre o programa Barreiras 
Urgente, que entrou em operação no início do mês de janeiro; se-
gundo ele, com ações de reorganização e revitalização da cidade.



O prefeito disse que uma 
das metas destacadas para 
sua gestão será investir em 
saúde a ponto de tornar 
Barreiras um pólo regio-
nal de destaque na área, 
desafogando o Hospital 
do Oeste, reestruturando 
o Hospital Eurico Dutra e 
reformado o Hospital da 
Mulher. Antonio Henrique
falou da relação com o Le-
gislativo. “Espero que haja 
harmonia e diálogo entre os 
poderes, levando em conta, 
sobretudo, os interesses do 
povo barreirense”. Por fim, 
o prefeito anunciou a ve-
readora Maria das Graças 
Melo do Espírito Santo, a 
líder do governo na Casa.

 Ainda primando por 
consolidar a comunica-
ção mais estreita com a 
população, Tito afirmou 
que vai amplificar o uso 
da tribuna popular.
“A responsabilidade de 
fazer desta, uma cidade 
melhor é de todos nós, 
vereadores, prefeito, vice 
e secretários. Somos em-
pregados públicos e re-
cebemos altos subsídios 
e salários para trabalhar 
para o povo; devemos 
fazê-lo com a qualidade 
que o povo merece”, con-
cluiu.

O presidente da Câmara, 
vereador Tito, falou sobre 
a forma de condução que 
dará ao Legislativo. Reafir-
mou seu posicionamento 
político de oposição, mas 
garantiu que vai agir como 
magistrado, com o equilí-
brio que deve ser inerente 
à sua função. Relatou mu-
danças já implantadas na 
Câmara desde o mês de 
janeiro e novos serviços, a 
exemplo do Diário Oficial 
Impresso, da Ouvidoria e 
do novo site.

Tito apresentou futuros 
projetos como a implanta-
ção da Rede de Rádio e TV 
Digital da Câmara Muni-
cipal, para que o vereador

possa mostrar o seu tra-
balho. Foi garantido que 
a Rede vai estar também a 
serviço da população, do 
Executivo e do Judiciário. 
Mesmo com aumento do 
número de vereadores, 
segundo o presidente, os 
gastos da Câmara vão ser 
reduzidos em no míni-
mo 30%. A instalação de 
um elevador para uso de 
pessoas com necessidades 
especiais, que custaria à 
Câmara R$ 85 mil, vai ser 
totalmente custeada pela 
Caixa Econômica Fede-
ral, através de parceria já 
firmada”.
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Vereadores e Prefeito falam das expectativas para os próximos 4 anos



Indicações aprovadas

Aguinaldo Pereira Junior

Gilson Rodrigues de Souza Rudival Sampaio Mendes

Expediente da 1ª sessão ordinária
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reiras. Desde 1997, tentam con-
seguir a compra de terras pela 
FUNAI – Fundação Nacional dos 
Índios.
Atualmente, cerca de 23 Kiriri vi-
vem em Barreiras, no CTI - Cen-
tro de Treinamento de Irrigantes 
da Companhia de Desenvolvi-
mento do Vale do São Francisco, 
Codevasf, e justamente por essa 
condição vivem impasse com o 
órgão. O Cacique relatou como 
tem sido a vida da tribo sob um 
prédio antigo: sem água potável e 
sem condições de praticar culti-
vo de subsistência nem pesca, as 
formas de alimentação são as do-
ações da comunidade. De quatro 
em quatro meses recebem uma 
cesta básica da FUNAI. 
Ainda segundo o Cacique, a si-
tuação na Justiça Federal está em 
aberto desde 2010. A Procura-
do ria da República em Barreiras 

propôs como solução a aquisição 
de novas áreas pela Codevasf com 
posterior desocupação da área atu-
al, mas a proposta não foi aceita.
Ficou sob responsabilidade da FU-
NAI a escolha de uma nova área 
para assentamento e desde junho 
de 2012, data da última audiência, 
os índios Kiriri aguardam resposta.
“Estamos sendo enganados pela 
União, que disse que não tem ter-
ras para nos dar. Não concordo que 
se diga ‘descobrimento do Brasil’, o 
correto é ‘primeira invasão do Bra-
sil pelos portugueses’ e era assim 
que deveria constar nos livros de 
história”, afirmou. Os vereadores 
garantiram apoio e sugeriram solu-
ções ao impasse. Ao final da sessão 
o presidente garantiu que irá en-
viar  a íntegra da gravação em áu-
dio e vídeo da sessão às autorida-
des competentes para que tenham 
conhecimento desses fatos. 

O vereador Lúcio propôs moção 
de aplausos aos funcionários do 
Banco do Brasil e dos Correios e 
pela atuação da polícia no evento 
ocorrido em Baianópolis, no últi-
mo dia 04/02.

Construção de uma ponte de ma-
deira sobre o Riacho da Onça, na 
Comunidade de Boqueirão do 
Rodrigues. Recuperação das es-
tradas vicinais das comunidades 
rurais da Mantiqueira, Bezerro, 
Palmeiras I e II, Brejinho, Bom 
Jesus, Barra de Água Vermelha,

Correio, Tábua de Água Verme-
lha, Alto da Bela Vista, Boqueirão 
do Rodrigues e Canabrava.

Construção de Posto de Saúde no 
bairro São Pedro; Construção de 
Posto de Saúde na comunidade 
rural do Rio Branco; Revitalização 
e melhoramento de toda a infraes-
trutura, com a construção de ba-
nheiros, calçamento, sinalização e 
pavimentação da estrada que liga 
a BR 135 ao povoado Cantinho 
Senhor dos Aflitos; Revitalização 
do Hospital Eurico Dutra.
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Na noite desta quarta-feira 
(06/02) aconteceu a primeira ses-
são ordinária de 2013 da Câmara 
de Barreiras. O presidente, verea-
dor Tito, falou mais uma vez so-
bre sua pretensão em tornar mais 
acessível a utilização da tribuna 
popular e leu o artigo 206 do Re-
gimento Interno, que versa sobre 
o tema. 
“A tribuna popular é um espaço 
reservado na Câmara, nas sessões 
das quartas-feiras, para exposição 
de assuntos de interesse públi-
co, destinado a representantes de 
partidos políticos, sindicatos, as-
sociações e entidades populares”.
Os primeiros a utilizarem a tribu-
na foram os índios da tribo Kiriri, 
originários do nordeste da Bahia, 
que representados pelo Cacique 
Carlos Batista, o Carlito, expuse-
ram sua condição de vida em Bar

Construção de uma sala para um 
Infocentro no povoado Tatu; Lim-
peza geral da Escola Municipal 
do povoado Tatu; Instalação de 
água no povoado Tatu de Cima; 
Instalação de iluminação pública 
no povoado Sítio do Livramento; 
Transporte coletivo gratuito para 
idosos do povoado Sítio do Livra-
mento.
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Hipólito dos Passos de Deus

Izabel Rosa de O. Dos Santos

Vereadores concedem coletiva à imprensa

Ben-Hir Aires de Santana

Expediente

Magalhães e travessas do Lot. 
Serra do Mimo; Colocação de li-
xeiras para reciclagem em pontos 
estratégicos do Lot. Santo Anto-
nio; Asfaltamento da rua Califór-
nia no bairro JK; Criação de uma 
Unidade de Saúde da Família no 
povoado Rio de Pedra.

Limpeza de esgoto e manutenção 
das caixas de boca de lobo da Tra-
vessa Abílio Farias com a Rua Ca-
pitão Manoel Miranda;  Cascalha-
mento da Avenida Luís Eduardo

Construção de Posto de Saúde no 
povoado Val da Boa Esperança; 
Construção de Praça no povoado 
do Cantinho; Implantação da dis-
ciplina de Libras na grade curri-
cular de rede municipal de ensino;
Implantação de semáforo no bair-
ro São Pedro; Limpeza e proteção 
de grade nas bocas de lobo do 
bairro Barreirinhas.

Em entrevista coletiva no plená-
rio da Câmara Municipal, o novo 
presidente, vereador Tito, falou 
aos presentes, na manhã desta se-
gunda-feira (04/02) sobre alguns 
planos para os próximos dois anos 
sob sua gestão. 
Com o intuito de democratizar o 
acesso à informação quanto aos 
atos legislativos, foi lançado o Di-
ário Oficial Impresso da Câmara 
Municipal de Barreiras, com pu-
blicação de matérias e de todos os 
atos oficiais através de portarias, 
ofícios, editais e resultado de li-
citações. Vai haver também nas 
próximas edições, a publicação de 
todos os projetos de lei votados. A 
versão eletrônica do Diário pode-
rá ser encontrada no site www.ca-
maradebarreiras.ba.gov.br, que foi 
inteiramente reformulado.
Para ampliar o contato entre a 
comunidade e os vereadores, vai 
haver o incentivo da ocupação da 
tribuna popular, todas as quartas-
-feiras, como permitido pelo re

gimento interno. Associações, 
sindicatos e todas as entidades 
representantes da sociedade ci-
vil organizada vão ser provo-
cadas a participar das sessões.
O presidente explicou também o 
funcionamento da recém-criada 
Ouvidoria, cujo objetivo é aten-
der aos reclames da população 
quanto ao funcionamento dos 
serviços públicos. A ouvidora da 
câmara vai encaminhar as mani-
festações aos órgãos competen-
tes e cobrar um posicionamento. 
A população pode ligar para o 
número 0800 075 8101 ou man-
dar email para o endereço ou-
vidoria@cmbarreiras.ba.gov.br.
Outra novidade foi o anúncio da 
criação do sistema de TV e Rádio 
da Câmara Municipal com quali-
dade digital e sinal aberto. Já está 
em andamento a assinatura de um 
Convênio de Cooperação Técni-
ca com a Câmara dos Deputados 
e até abril o canal deve ser dispo

Construção de uma creche na Vila 
Nova; Construção de um posto de 
saúde (PSF) na localidade do Bar-
rocão de Baixo; Construção de 
ponte de concreto no Riacho onde 
se encontra a Ponte da Delegada 
na estrada de acesso aos povoados 
de Passagem Funda, Bebedouro, 
Barrocão de Baixo, Barrocão de 
Cima; Pavimentação asfáltica da 
estrada velha de Angical , que liga 
a Vila Brasil ao Conjunto Habi-
tacional Burutis I, passando pela 
parte de baixo do bairro Santa Lu-
zia Recuperação das estradas do 
povoado Tatu de Baixo e Tatu de 
Cima
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Chegou à Casa o Parecer Prévio 
do Tribunal de Contas Municipal, 
que opina pela aprovação, por que 
regulares, porém com ressalvas, 
das contas da Prefeitura Munici-
pal de Barreiras relativas ao exer-
cício financeiro de 2011.
Foram aprovadas duas moções de 
pesar por proposição do presiden-
te Tito, ao ex-vereador de Angical, 
Sr. Gonçalo Vieira de Carvalho e 
à mãe do jornalista Roberto de 
Sena, Srª Claudentina Ribeiro de 
Souza. Também foi aprovada mo-
ção de pesar da vereadora Beza, a 
João Bosco Rego Pamplona, co-
nhecido como Jango, e moção de 
pesar do vereador Aguinaldo Jr. 
pela morte dos jovens estudantes 
de Santa Maria - RS.
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nibilizado pelo Ministério das 
Comunicações. Em seguida vai 
ocorrer o processo de aquisição 
de equipamentos e formação de 
equipe técnica. Vai haver tam-
bém a atração da TV Assembleia 
Legislativa da Bahia, da TV Câ-
mara e TV Senado, com trans-
missão por canais distintos.

Os trabalhos da nova gestão do 
Poder Legislativo do Municí-
pio de Barreiras foram iniciados 
a partir dos primeiros dias do 
mês de janeiro do corrente ano 
(2013) com a realização de visi-
tas a algumas unidades de saúde 
municipais e conveniadas, sob a 
coordenação da Presidência da 
Câmara, onde os vereadores bus-
caram detidamente identificar 
diversos aspectos administrati-
vos nessas unidades. O intuito foi 
de, ao final, apresentar-se relató-
rio pormenorizado na busca de 
soluções definitivas para as ano-
malias identificadas. 

Após a verificação realizada nos 
dias 08 e 10 de janeiro de 2013 
ao Hospital da Mulher (Mater-
nidade Municipal), Atendimen-
to Móvel de Urgência (SAMU)
seguem abaixo as deficiências 
constatadas, no cumprimento do 
objetivo proposto de verificação 
in loco da qualidade, continuida-
de e eficiência no oferecimento 
dos serviços de saúde à socieda-
de que busca diariamente essas 
unidades.
Participaram diretamente desses 
trabalhos legislativos os vereado-
res: Aguinaldo Pereira Junior,
Alcione Rodrigues de Macedo, 
Antonio Eugenio Barbosa, Car-
los Tito Marques Cordeiro, Euri-
co Queiroz Filho, 

Gilson Rodrigues de Souza, Izabel 
Rosa de Oliveira dos Santos, Kar-
lucia Crisostomo Macedo Antonio, 
Lúcio Carlos de Souza Ferreira, 
Maria das Graças Melo do Espírito 
Santo, Marileide Carvalho de Sou-
za Pinto, Núbia Ferreira Souza de 
Araujo, Otoniel Nascimento Teixei-
ra, Rodrigo Gonçalves de Castro e 
Sá e Rudival Sampaio Mendes.

A partir daqui, declinaremos por 
unidade de saúde todas as princi-
pais anomalias identificadas e que 
carecem de imediata intervenção 
das autoridades competentes para a 
sua imediata solução.

HOSPITAL DA MULHER
(Maternidade Municipal)

    
Embora tenha passado por reforma 
recente (datada de 2012) a materni-
dade municipal não está em plenas 
condições de funcionamento, onde 
foi constatado que a UTI neonatal 
está inexplicavelmente desativada 
e as suas instalações físicas sendo 
utilizadas para fins de descanso dos 
servidores. Com o período de fortes 
chuvas (entre dezembro e janeiro), 
também foram detectados proble-
mas de infiltração, com alagamento 
de alguns setores.
Foi possível constatar que na mater-
nidade existem vários importantes 
equipamentos que não estão sendo 
utilizados em razão de estarem que

brados ou não possuírem técnicos 
habilitados para o seu manuseio. 
Na área externa das instalações 
da maternidade o esgoto sanitário 
corre a céu aberto, em ferimento a 
todas as normas de segurança.

Segue enumeração das princi-
pais deficiências identificadas:

- Falta de local para armazena-
mento dos alimentos destinados 
aos recém-nascidos;

- Ausência de salas apropriadas 
para descanso dos servidores, es-
pecialmente os plantonistas;

- Falta de vestimenta e roupa de 
cama para os pacientes e servido-
res da unidade;

- Enfermarias sem ventilação 
apropriada;

- Faltam pias e balcões para o pre-
paro dos medicamentos no posto 
de enfermagem;

- Faltam armários para arquiva-
mento dos prontuários e demais 
documentos;

- Único fraldário com somente 
um chuveiro, sendo necessário ao 
menos três chuveiros;

- Fossas sépticas insuficientes 
para a grande demanda;

- Somente um reservatório de 
água potável e insuficiente para a 
demanda, vez que falta água to-
dos os dias na unidade de saúde;

- Sem pias no pré-parto e somente 
um banheiro;

- UTI neonatal nunca funcionou 
e continua desativada, sofre infil-
tração quando

chove e tem acesso por corredor 
muito estreito e inseguro;

- Ausência de profissionais espe-
cializados para manusear apare-
lhos da UTI neonatal;

- Vazamentos no subsolo do pré-
dio pondo em risco iminente toda 
a sua estrutura;

- Farmácia sem condicionadores 
de ar;

- Ausência de laboratório para re-
alização de exames indispensáveis 
e periódicos, especialmente nos 
finais de semana e fora de horário 
comercial;

- Somente uma única ambulância 
velha atende a unidade de saúde;

O presidente Tito também citou 
algumas melhorias na estrutura da 
Casa, a exemplo da futura implan-
tação de um elevador para atender 
a pessoas com necessidades espe-
ciais, em parceria com a Caixa Eco-
nômica Federal. Por hora, houve 
modificação estética do plenário, 
colocação de lixeiras para coleta se-

letiva, iluminação cênica no exte-
rior do prédio, compra de mobília 
para os oito novos gabinetes, aber-
tura de licitação para compra de 
seis novos veículos destinados ao 
uso das comissões permanentes, 
novo acesso ao estacionamento e 
implantação de cobertura, aber-
tura licitatória para lanchonete

e aquisição de três televisores de 
LED a serem instaladas no pátio 
e no saguão, com fim de dar pu-
blicidade a todos os atos admi-
nistrativos, através da veiculação 
permanente no horário de expe-
diente em Slide da integra das edi-
ções dos diários oficiais impressos 
publicados por essa Câmara. 

Relatório de visitas às unidades de saúde 
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- Na lavanderia, as máquinas la-
vadora e passadora não funcio-
nam há anos;

- Existe um equipamento Auto-
clave novo, jamais utilizado, en-
caixotado, exposto a sol e chuva, 
literalmente a céu aberto;

- Não há técnicos para operarem 
a máquina de ultrassom;

- A quantidade de fisioterapeutas 
lotados na unidade são insufi-
cientes.

HOSPITAL EURICO DUTRA

Como é sabido, a estrutura física 
do Hospital Eurico Dutra seria 
suficiente para atender grande 
demanda de pacientes, pois pos-
sui espaços amplos e dezenas de 
servidores estaduais ali lotados, 
não fosse o absoluto abandono 
e mal aproveitamento de sua es-
trutura. Foi constatada a absoluta 
ausência de aparelhos em condi-
ções de uso. 

Apontamos ainda falta de manu-
tenção dos aparelhos existentes, 
bem como não existe sistema 
adequado de descarte de medica-
mentos vencidos.

Segue abaixo enumeração das 
principais deficiências identifi-

cadas:

- Não possui cadeiras de rodas 
em condições de uso;

- Não há roupas, nem lençóis;

- Faltam medicamentos;

- Imensa carência de condiciona-
dores de ar;

 - Carro de parada sem equi pa-
mentos de emergência, como des-
fibrilador e ambú;

- Postos de enfermagem, enferma-
rias e centro cirúrgico totalmente 
desativados;

- Cozinha sem as mínimas condi-
ções de funcionamento, com ins-
talações visivelmente inadequadas 
e que deveria estar interditada pela 
vigilância sanitária, pois é moradia 
para ratos e baratas;

- Todos os exaustores quebrados;

- Almoxarifado armazenando ali-
mentos para consumo humano 
inapropriadamente junto a mate-
riais de limpeza, medicamentos, 
material cirúrgico e documentos 
administrativos;

- Ausência de camas no pernoite;

- Duas passadoras e quatro lavado-
ras sem funcionamento;

- Falta de Equipamentos de Prote-
ção Individual para os servidores;

- Medicamentos vencidos e des-
cartados inadequadamente na área 
externa do Hospital.

SAMU

O Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência tem estrutura física 
inadequada para acolher tão im-
portante unidade de socorro. As 
estruturas são gravemente estrei-
tas e desconfortáveis para os seus 
servidores, exemplo disso é a sala 
de repouso dos plantonistas e mais 
grave ainda, a unidade sanitária en-
contra-se interditada, em condição 
insalubre.

Segue abaixo enumeração das

 principais deficiências identifi-
cadas:

- Estrutura física geral muito 
reduzida e insuficiente para essa 
importante unidade;

- Instalações elétricas inadequa-
das e expondo em risco a vida 
dos servidores;

- Banheiro interditado;

- Repouso com treliche instalada 
em local extremamente estreito;

- Rádios comunicadores em esta-
do caótico;

- Somente quatro ambulâncias, 
cuja revisão nunca foi realizada.

- Cadeiras de plástico para os ser-
vidores, muito desconfortáveis.

HOSPITAL DO
OESTE

 
Em relação ao Hospital do Oeste 
foi constatado que praticamente 
todos os setores apresentam su-
perlotação com destaque para o 
setor de obstetrícia, devido à alta 
demanda por parte dos vários 
municípios que compreendem a 
região oeste da Bahia, bem como 
dos estados limítrofes. 

Pacientes são destinados ao HO 
muitas vezes sem genuína neces-
sidade para atendimento de casos 
que poderiam ser solucionados 
nas unidades de atenção básica. 
A falta de organização adequada 
nos postos de saúde municipais 
foi apontada como conseqüência 
à acumulação dos casos a serem 
atendidos. 

O HO precisa de urgente amplia-
ção da sua estrutura física para

 praticamente todas as áreas de 
atendimento.

Segue abaixo enumeração das 
principais deficiências identifi-

cadas:

- Necessidade urgente da amplia-
ção do número de UTI´s adulta e 
neonatal, falta de leitos;

- Redução de tempo para a 
realização das cirurgias eletivas 
(espera por mais de 20 dias);

- Ampliação dos leitos (pacientes 
ficam em macas nos corredores 
do hospital);

- Ampliação do número de servi-
dores em todas as áreas (pessoal 
sobrecarregado);

- Implantação de atendimento 
com especialista em cardiologia, 
24 horas;

- Aquisição de equipamentos 
especializados tais como Resso-
nância e Ecodopler;

- Aquisição de pelo menos mais 
duas ambulâncias UTI;

- Redução de tempo para a reali-
zação das cirurgias ortopédicas;

- Aquisição de pelo menos mais 
duas ambulâncias 

básicas para o atendimento dos 
pacientes que recebem tratamen-
to domiciliar;

- Manter a Ouvidoria do HO 
funcionando 24 horas e não ape-
nas no horário comercial;

- Falta de material cirúrgico;

- Falta de acesso democrático à 
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UTI aérea;

- Manter diariamente nas re-
cepções do HO a publicação da 
escala dos plantonistas em local 
de fácil visualização, conforme lei 
municipal;

- Melhoria do atendimento pelos 
funcionários no setor da Emer-
gência, pacientes reclamam de 
maus serviços;

- Falta maior eficiência no aten-
dimento pelas assistentes sociais 
no contato com os familiares dos 
pacientes, inclusive em casos de 
óbito;

- Maior divulgação dos telefones 
do HO à sociedade, especial-
mente da Ouvidoria do próprio 
hospital e da SESAB;

- Proibição de acesso de agentes 
funerários aos setores do Hospi-
tal, inclusive com a extinção de 
“funerária plantonista” (evitar 
situações de coação à familiares).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
COM PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS URGENTES

Apontando essas graves deficiên-
cias e considerando a premente 
necessidade da adoção das provi-
dências cabíveis por parte das au-
toridades competentes, que, nós 
membros do Poder Legislativo do 
Município de Barreiras, espera-
mos estar contribuindo nas suas 
soluções e consequente evolução 
do sistema de saúde, na certeza 
do cumprimento da função fisca-
lizadora que nos é inerente.

Estaremos acompanhando indi-
vidualmente e por meio das Co-
missões Permanentes dessa Casa 
Legislativa, os desdobramentos

 do quanto aqui denunciado.  

Assim, com arrimo na Lei Orgâ-
nica do nosso município e demais 
legislação vigente que, aguardamos 
providências imediatas para a re-
gularização das situações relatadas 
por parte da Secretaria Municipal 
de Saúde de Barreiras, bem como 
do Conselho Municipal de Saúde, 
do Conselho Municipal de Assis-
tência Social, das Organizações 
Sociais Irmã Dulce, da Secretaria 
Estadual de Saúde e do Conselho 
Estadual de Saúde do Estado da 
Bahia. 

Por fim, vale informar que esse re-
latório foi encaminhado ainda as 
seguintes autoridades: Ministério 
Público Estadual em Barreiras, 
ao Ministério Público Federal em 
Barreiras, ao Tribunal de Contas 
dos Municípios em Barreiras, à 
Comissão de Saúde da Assembleia 
Legislativa da Bahia, ao Governa-
dor do Estado da Bahia e à ANVI-
SA em Brasília.
Seguem em anexo algumas foto-
grafias ilustrativas de todas as uni-
dades fiscalizadas.

É O RELATÓRIO.
Barreiras em 29 de Janeiro de 2013
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Parecer Jurídico e Portarias
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Portarias
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