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O vereador Fernando Dourado votou favoravelmente a 
aprovação do projeto de lei encaminhado pela prefeitura 
de Belém e que cria a escola de governo da Prefeitura de 
Belém com o objetivo de atuar como órgão capacitador do 
servidor público de Belém. Na verdade, na década de 90, 
em que o Prefeito de Belém era o saudoso Hélio Gueiros, 

os servidores ganharam um instituto de capacitação. 
Ao justificar seu voto, o vereador Fernando Dourado 

disse, entre outras afirmações: “Sabemos das necessidades 
dos servidores municipais para que tenham uma digna Es-
cola de Governo e Formação. Aliás, é necessário até que se 
faça o resgate de situações antigamente conseguidas pelos 
servidores e hoje, totalmente abandonadas”, comentou ele.

O vereador destacou, ainda, que existe um prédio, na 
Avenida Almirante Barroso, em frente ao Bosque, que 
está abandonado. “Ali, na administração Hélio Gueiros 
foi implantada a escola do servidor público de Belém, que 
era a escola do servidor da educação. Eu estive presente 
ao ato. Foi feito ali uma grande escola para trabalhar a 
formação do professor municipal. E hoje está abandonada. 
Literalmente jogada às baratas e aos ratos. O que espero 
é que essa Lei que será sancionada pelo Prefeito não seja, 
tão somente,apenas uma nova Lei”, disse Dourado. 

Fernando Dourado criticou a postura do prefeito Du-
ciomar em não repassar recursos para a Cruz Vermelha, 
como manda a lei. “O prefeito, quando não repassa os 
recursos para a Cruz Vermelha, não está só deixando de 
ajudar a Cruz Vermelha e a população de Belém, não. É 
mais um ato de improbidade dele, pois, é mais um ato em 
que ele não cumpre com as normas das leis vigentes”, res-
saltou.

O vereador lembrou que, na época em que era Secre-
tário Municipal de Saúde de Belém os repasses para a 
Cruz Vermelha eram feitos sob a forma de convênios o 
que exigia, a cada ano, muitas exigências e ações que de-

mandavam, desnecessariamente, muito tempo para o efe-
tivo repasse dos recursos, bem como, daria margens a que 
determinados governantes acabassem por não repassar es-
ses recursos para essa instituição que, sem fonte de renda 
própria, depende, do trabalho voluntário de seus integrant-
es e do apoio financeiro, principalmente, dos órgãos públi-
cos. Entretanto, em 1996, quando o vereador Fernando era 
secretário municipal de saúde de Belém o Prefeito Hélio 
Gueiros sancionou uma Lei que autorizava a Prefeitura a 
repassar, todos os anos, uma quantia para aquela institu-
ição.

 “ Não creio que o Prefeito Duciomar Costa, seja tão in-
sensível que não consiga perceber que, na verdade, auxiliar 
a Cruz Vermelha é contribuir para a melhoria da qualidade 
da saúde de nossa população. Como exemplo, podemos ci-
tar a contribuição imprescindível da Cruz Vermelha a cada 
Círio, quando se deslocam para nossa cidade milhares de 
pessoas, provocando demandas que seriam impossíveis 
de atendermos sem que houvesse a decisiva contribuição 
desse grupo voluntarioso da Cruz Vermelha”, resaltou o 
Ver Fernando Dourado.

Fernando Dourado se juntou ao coro de críticas sobre 
a atitude da prefeitura de colocar um boneco de papelão 
como agente de trânsito do BRT. O vereador ironizou e 
classificou como “brincadeira” com a população. 

“O prefeito simplesmente inovou. Criou agora o agente 
espantalho. Quem passa agora pela avenida Almirante 
Barroso, em vez de ter um guarda, um agente de trânsito 
orientando, tem um boneco de papel com uma bandeirinha 
na mão, a cara do Obama”, reclamou Dourado.
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Depois de realizar sessão especial para debater as mu-
danças na comercialização do pescado no Ver-o-Peso, 
Fernando Dourado tem acompanhado as reivindicações e 
dado suporte na Câmara aos trabalhadores que se sentem 
prejudicados com a possível transferência da sua atividade 
para o novo Terminal Público Pesqueiro de Belém, no 
bairro do Tapanã.

Na primeira semana de maio, os feirantes fecharam o 
Boulevard Castilho França para chamar a atenção das au-
toridades responsáveis para a questão. Os trabalhadores 
foram até a sede da Assembleia Legislativa, onde se real-
izou mais um debate sobre as mudanças. 

Dourado esteve na tribuna da CMB para apoiar o 
movimento: “concordo plenamente com o movimento dos 
feirantes e comerciantes, porque é inadmissível que após 
as denúncias feitas por esta Casa, após o momento que se 
teve aqui para expor todas as aberrações e inadequações 
como esse projeto foi feito, simplesmente não se vê ati-
tude de nenhum órgão competente no sentido de cobrar 
responsabilidades sobre tudo o que já foi feito de forma 

inadequada, em relação aquela obra cujo custo previsto ul-
trapassa a casa dos 35 milhões de reais.”

Na sessão especial realizada na CMB, proposta por 
Dourado, foram detectadas situações aberrantes, como o 
fato desse terminal pesqueiro ter iniciado sua construção e 
já estar quase na sua conclusão, sem que a secretaria mu-
nicipal de Economia de Belém, houvesse sido pelo menos 
comunicada. 

• Fernando Dourado está preocupado com os 
índices sobre educação e saúde que vem sendo divul-
gado por órgãos oficiais, como o IBGE. Da tribuna, ele 
destacou que, ao final de 2010, um total de 50,72% dos 
paraenses, não estavam frequentando nenhuma escola. 

• Ele criticou a atuação do governo estadual ante-
rior que deixou os índices piorarem e reforçou que o gov-
erno Simão Jatene deve conseguir melhorar o cenário. 

• “Temos certeza de que quando chegar em 2014, 
quando nova pesquisa for realizada para avaliar os números 
da educação nesse Estado, consequentemente em nossa 
capital, já vamos ter outra cara. Uma cara decente”, disse.

• Fernando Dourado, também, criticou o Governo 
federal, pois, em relação a promessa feita pela Presidente 
Dilma na sua campanha, de fazer funcionar, ao final de 
seu governo,  6.600 novas creches, em 2011, apesar de 
terem sido assinados convênios para a construção de 
1500 creches, nenhuma foi concluída. “ O problema está 
no fato do governo federal só querer construir a cre-
che e as prefeituras é que terão que arcar com o custeio 
mensal das mesmas, que é muito alto. É como se fosse 
um presente de grego. A Presidente diz que construiu 
a creche e os municípios que se fumem para fazer fun-
cionar as mesmas”, disse o vereador Fernando Dourado. 

A Câmara Municipal de Belém aprovou o projeto de lei 
do vereador Fernando Dourado que institui o Dia Munici-
pal do Advogado. A data deve ser comemorada no Dia 11 
de agosto, como já ocorre nacionalmente.

A proposta foi apresentada pelo legislador no ano pas-
sado e, após a aprovação unânime no Legislativo do mu-
nicípio, resta a sanção do prefeito para que a lei entre em 
vigor.

“Na verdade, um resgate do mérito dos advogados que, 

ao contrário de muitos out-
ros profissionais que já dis-
põem de um dia em home-
nagem a categoria, até então, 
os advogados comemoravam 
como seu dia, na verdade, o 
dia da criação dos cursos ju-
rídicos”, explicou Fernando 
Dourado.
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