
O vereador Fernando Dourado cobra do prefeito Du-
ciomar Costa que o salário dos servidores municipais seja 
recomposto das perdas sofridas nos últimos anos. O gestor 
municipal fez acordo ainda em 2009 para votar a Lei Orça-
mentária do Município, sendo que a aprovação só foi pos-
sível com a promessa de reposição salarial aos funcionários 
públicos municipais, em três parcelas. Dourado chama aten-
ção que até agora esse repasse prometido nunca aconteceu.

O vereador encaminhou, na semana passada, um req-
uerimento à Prefeitura pedindo informações. Ele quer sab-
er como o prefeito fez a reposição de perdas, uma vez que 
o último reajuste foi fixado em apenas 6,47%. Dourado ex-
plica que o acordo eram três parcelas de aumento no con-
tracheque dos funcionários, sendo a primeira em março de 
2010, a segunda em dezembro de 2010 e a terceira em 2011. 

“Tal explicação se faz necessária uma vez que os fun-
cionários não conseguem identificar em seus salários, que 
tais parcelas tenham sido aplicadas”, diz Fernando Dourado 
no documento apresentado na Câmara Municipal.  O vere-
ador encaminhou uma cópia do requerimento também ao 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, à Associação 
dos Auditores Fiscais de Belém e aos Sindicatos dos Enfer-

meiros, dos Médicos, dos Odontologos, dos Farmacêuticos 
e, ainda, ao Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Pará.

Fernando Dourado tem acompanhado os problemas 
no transporte público de Belém e cobrado para que os 
órgãos competentes resolvam os problemas que afligem 
a população todos os dias. Um deles é o direito à Meia-
passagem, conquistado há mais de 
20 anos, mas que continua sendo 
uma luta diária para ser respeitado. 

Na semana passada, o vereador en-
caminhou requerimento para a direto-
ra-superintendente da Companhia de 
Transportes de Belém (CTBel), Ellen 
Margareth de Souza, cobrando o proje-
to que deve ser feito em conjunto com 
a Secretaria de Estado de Educação do 
Estado do Pará (Seduc) para facilitar a vida dos estudantes 
no que se refere à emissão do documento que dá direito 
a pagar somente metade do preço da tarifa nos ônibus.

Fernando cobra as promessas feitas em agosto de 2011, 

quando em resposta ao requerimento, por ele apresentado 
e aprovado nesta CMB na época. O projeto estava sendo 
desenvolvido com a SEDUC para poupar os alunos ou seus 
responsáveis de irem ao postos de serviços de concessão 

do Passe Fácil/Cartão de Meia-pas-
sagem e dispensar os alunos da ne-
cessidade de apresentarem cópias 
de documentos, o que configura um 
gasto desnecessário e um preço alto 
para quem precisa do documento. 

Dourado ressalta que “são 
custos que os estudantes não de-
veriam ter para obter esse que 
é um direito garantido pela Lei 

Orgânica do Município de Belém que, inclusive, deter-
mina que tal direito lhes seja garantido, tão somente, 
pela apresentação da carteira de identidade estudantil”. 
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O Vereador Fernando Dourado está muito preocupado 
com as consequências para a saúde da população em conse-
quência da escassa rede de esgoto existente em Belém, o que 
se torna muito mais grave em áreas que apresentam grande 
concentração populacional, como áreas de instalação dos 
grandes prédios na cidade. Por isso mesmo, ele apresentou, 
na CMB, um projeto de Lei que obriga os prédios a tratar-
em seus dejetos antes de fornecer licença para construção.

A lei deve servir para edifícios públicos ou priva-
dos destinados ao uso coletivo de pelo menos cem pes-
soas ou que sejam compostos de, no mínimo, vinte apar-
tamentos. “Não será concedida licença para execução 
das obras de construção desses edifícios se os projetos 
apresentados não contemplarem o disposto nesta Lei”, 
diz a proposta de Fernando, que lembra que somente 
3% de Belém tem esgotamento sanitário adequado.

DOURADO ESTÁ PREOCUPADO COM A FALTA DE SANEAMENTO



O Vereador Fernando Dourado apresentou um Pro-
jeto de Lei que visa reduzir as estatísticas de acidentes 

por quedas em escadas, rampas e ressaltos, principal-
mente para os mais idosos. Na proposta apresentada pelo 
vereador, a instalação de itens de segurança como faixa 
adesiva antiderrapante ou neon ou ainda fosforescente 
em locais que tenham desníveis, nos mais variados ti-
pos de prédios em Belém, como condomínios de edifí-
cios residenciais, comerciais e de prestação de serviços.

Dourado chama atenção que os revestimentos inad-
equados de pisos de superfície lisa contribuem para a 
ocorrência de pequenos ou graves acidentes. Fernan-
do Dourado detalha ainda que a adequação de espaços 
com esses itens de segurança é importante para preven-
ção de acidentes, principalmente, para as pessoas mais 
idosas que já apresentam problemas de locomoção e 
visão. A proposta já tramita na CMB e aguarda votação.

Fernando Dourado 
congratulou oficialmente 
a iniciativa do Tribunal 
de Contas do Estado, 
através o presidente da 
instituição, o Conselheiro 
Cipriano Sabino. O vere-
ador elogiou a iniciativa 
daquela corte em atenuar 
a degradação do meio 
ambiente com a criação 
de um ponto de coleta vol-

untária de medicamentos vencidos, no Programa de volun-
tariado “Bom Vizinho”. O ponto de coleta fica na Avenida 
Nazaré com a Travessa Quintino e está disponível à popu-
lação no horário de 7h as 18h, de segunda a sexta-feira.

Fernando Dourado recebeu aniversariantes do mês no 
gabinete para a já tradicional comemoração que homenage-
ia os colaboradores do mandato, pessoas que estão ao lado 
do vereador dia a dia trabalhando para melhorar Belém.

PROJETO DE LEI DE DOURADO PREVINE ACIDENTES COM IDOSOS 

DOURADO EM AÇÃO
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Mãe, nossa companheira e amiga fiel, aquela que sempre acompanhou nos-
sos passos, pronta  para nos auxiliar no que fosse preciso. O coração de mãe 
nos acolhe eternamente com carinho, proteção e confiança para batalhar e nos 
ajudar a realizar os nossos objetivos.
Então, se você tiver privilégio de abraçar sua mãe nesse segundo domingo de 
maio, agradeça, porque o presente é seu. 
E esteja certo: Mesmo sem manual de instrução, ela continua aí, nos ensinando a 
sermos pessoas melhores, com seu olhar sempre atento, querendo entender como 
funcionam os filhos e fazendo de tudo para não falharmos.

Uma homenagem carinhosa para todas as mães, 
Doutoras na Arte de Fazer a Vida Melhor!


