
Vereador critica inadimplência com a União
O vereador 

Fernando Dourado 
está preocupado 
com o não 
pagamento das 
dívidas do municí-
pio de Belém para 
a União. O calote 
dado até agora 
pela prefeitura e 
mais 126 cidades 

paraenses provoca 
uma série de impedimentos, incluindo a suspensão de repasse de 
verbas do governado federal e assinatura de novos convênios. 
Atento, ele mencionou o problema na tribuna da Câmara Munici-
pal de Belém.

“Belém é uma das cidades inadimplentes. Está devendo o 
governo federal, seja por falta de prestação de contas, seja por 

falta de devolução de recursos, seja por falta de cumprimento de 
convênio. Isto, para o nosso povo que não entende, e não teve a 
oportunidade de ser instruído sobre tal situação, precisa ser 
alertado”, destacou Dourado. 

Ele explica que o calote significa que o município de Belém 
não poderá receber nenhum recurso do governo federal 
proveniente de convênios celebrados com a União ou mesmo de 
emendas parlamentares. 

“O deputado, o senador, no orçamento da União, pede 
recursos para várias cidades, mas com essa inadimplência, Belém 
não poderá receber nada. Esse é um problema muito grave, porque 
sabemos que o nosso município há muitos anos não possui uma 
política de desenvolvimento econômico”, arremata Dourado.

“Não tem um projeto de desenvolvimento econômico para 
esta cidade. Ficamos dependentes do governo federal e estadual. 
Se agora não podemos receber dinheiro do governo federal, 
porque estamos inadimplentes, como fica?”, questiona Dourado, 
deixando a pergunta para o prefeito Duciomar Costa.

Esta semana o vereador Fernando Dourado votou favoravel-
mente a um projeto apresentado pela Presidência da CMB para 
que os servidores possam se aposentar mantendo alguns dos 
benefícios que gozam no exercício de seus cargos. A presidência 
da casa alegou que essa medida favorecerá a aposentadoria de 
alguns funcionários que só não deixam a casa em função da perda 
que terão com a retirada desses benefícios. Dizendo não achar 
essa a melhor solução, ainda, assim o vereador foi favorável a 
proposição. “Senhor presidente, votei favorável a esta questão 
porque me parece que alguns servidores a estão aceitando. Mas, 
entendo que o servidor não gostaria de ser aposentado. O que ele 
gostaria mesmo era de ser tratado com mais dignidade, consider-
ação e respeito. Muitos servidores, com o passar do tempo, 
acabam ocupando posições não adequadas com seus níveis 
culturais e com a experiência ganha após anos de trabalho nesta 
casa, o que faz com que eles não trabalhem com vontade. Talvez, 
a promoção de reciclagens e capacitações em novas atribuições 
para os servidores fosse o que de melhor poderíamos ofertar a 
eles. Vejo funcionário sentado, abrindo e fechando porta, o qual 
tenho certeza de que possui capacidade, inteligência e formação 
para fazer algo muito mais do que abrir e fechar uma porta. Agora, 
está faltando aí um curso de capacitação, uma reciclagem para que 
a pessoa seja devidamente ocupada para que não queira realmente 

ir embora para casa. Por isso, proponho à Mesa, a qual, não tenho 
nenhuma dúvidas, tem feito algumas ações em prol dos 
servidores, que programe e realize alguns cursos de reciclagem, 
que possam revigorar a atividade, até aproveitando a experiência 
desses servidores. Fica a minha sugestão para que a Mesa pense de 
forma melhor nesses funcionários”. Finalizou Dourado ao justifi-
car seu voto da Tribuna da CMB.
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Vereador cobra mais atenção aos servidores
da CMB e garante benefícios a aposentados

FERNANDO DOURADO, ÚNICO VEREADOR NÃO FALTOU A UMA SÓ SESSÃO ORDINÁRIA NA CAMARA



Respeito ao regimento interno na CMB

Dourado comemora sessões da CMB na internet

O vereador Fernando Dourado tem sido incansável na 
cobrança da aplicação das normas que regem a Câmara Municipal 
de Belém (CMB). Há vários meses, ele vem reivindicando para 
que a presidência do Legislativo tome uma atitude correta quanto 
à volta dos projetos que foram retirados da pauta de votação e o 
cumprimento correto da tramitação das propostas nas várias comis-
sões técnicas daquela casa de leis.

O vereador vem criticando a postura da Mesa Diretora que 
tem prejudicado importantes debates e votações com a retira dos 
projetos. Na semana passada, Dourado alertou para medidas mais 
drásticas a fim de garantir o retorno dos projetos para pauta. 
“Queria deixar registrado nos anais, e avisar a todos os compo-
nentes da Mesa desta Casa que, infelizmente, eles me farão, ao 
término desta sessão, tomar uma providência que eu jamais pensei 
em tomar nesta vida. Eu vou entrar na Justiça contra a Mesa desta 

Casa”, avisou. 
“Vou entrar na Justiça porque estou pedindo insistentemente, 

e essa Mesa prometeu fazer desde a semana passada e não fez, o 
retorno dos projetos que estavam na pauta, o retorno dos projetos 
que têm mais 
de 45 dias nas 
comissões” , 
d i s s e 
F e r n a n d o , 
depois de 
m e s e s 
cobrando para 
que seja 
cumprido o 
r e g i m e n t o 

• Fernando Dourado parabenizou César Bichara Nader 
Mattar Júnior, que foi reconduzido a mais um biênio como 
presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público.
• “Vejam que um nobre cidadão deste Estado chega ao 
cargo mais elevado na representação dos promotores e dos 
procuradores que compõem o Ministério Público e, após dois anos 
de mandato, recebe o reconhecimento dos promotores e 
procuradores do Brasil e é reconduzido ao cargo por mais dois 
anos”, destacou. 

• O vereador lembrou que outros cidadãos do Pará, 
também tem brilhado no cenário nacional, como é o caso do 
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Calvante 
Júnior, e do Desembargador Milton Nobre que é membro no 
Conselho Nacional de Justiça. 
• “Estamos vendo aí o respeito, a consideração que essa 
categoria já possui nacionalmente, divulgando e engrandecendo o 
nome do nosso Estado”, concluiu.

Outra cobrança constante de Fernando Dourado é para que a 
população de Belém tenha acesso aos trabalhos da Câmara Munici-
pal de Belém (CMB). “Somente com o acompanhamento da 
atividade dos vereadores, os eleitores poderão exigir melhor e 
garantir que o Legislativo trabalhe, de verdade, em prol da coletivi-
dade”, defende ele.

Uma das formas para esse acesso é a transmissão das sessões 
ordinárias e especiais através da TV Câmara, uma luta de 
Fernando Dourado desde 2010, quando a presidência da casa, 
naquela época, resolveu suspender as transmissões das sessões. 

Durante muito tempo, Fernando passou cobrando que a 
promessa fosse cumprida, mas só recentemente as sessões 
passaram a ser exibidas no site da Câmara Municipal de Belém. 
Com o começo das transmissões, Dourado se manifestou comemo-
rando este fato, essencial para o exercício da cidadania e da democ-
racia em Belém.

“Faço questão de ressaltar e deixar registrado que, pela 
primeira vez, consegui assistir a sessão da Câmara ao vivo por 
meio da internet. Só espero que não aconteça, de novo, de se 
perder esse registro, já que a partir de agora se transforma no 

único espaço de transparência desta Casa para a população. Para 
assistir as sessões da CMB, que ocorrem de 2ª à 5ª feira, no 
horário de 9 as 12h, você deve acessar na internet o endereço: 
http://www.cmb.pa.gov.br/v01/
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