
ATA DE REUNIÃO PARA TRATAR DAS PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS PARA AS ELEIÇÕES 1 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (CDU) - 2020/2022. Ao 2 

sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, as nove horas e trinta minutos, 3 

reuniram-se no gabinete da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e 4 

Gestão (SEGEP), sob a coordenação da Secretária Municipal da SEGEP, Sra. Maria de 5 

Nazaré Rodrigues da Costa, os seguintes participantes: Dra. Karla Tuma Lobato - chefe da 6 

Procuradoria Administrativa da Procuradoria Geral do Município de Belém (PGM); Sra. Joelma 7 

Gonçalves Fernandes – Presidente da Companhia de Tecnologia da Informação de Belém 8 

(CINBESA); Sra. Davina Bernadete Oliveira Lima – Presidente da Comissão Eleitoral do  CDU; 9 

Glace Aragão Albuquerque – membro da Comissão Eleitoral CDU e o Sr. Luiz Flávio Moura 10 

Carvalho - Diretor do DEDM/SEGEP. Abertura: A reunião teve como pauta: 1) Discutir os 11 

critérios técnicos para viabilizar o processo on line para os dias da votação na escolha das 12 

entidades e instituições que comporão o CDU no biênio 2020/2022. 2) O que ocorrer. 13 

Verificado a presença de todos os convidados para a reunião, a Secretária da SEGEP abriu 14 

os trabalhos. 1. Primeiramente, a Sra. Nazaré Costa informou aos presentes que o mandato 15 

dos atuais membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CDU) se encerraria 16 

no dia 12 de novembro de 2020, e que as eleições seriam para substituir todos os membros 17 

do CDU, haja vista que algumas representações tinham sido desligadas por excesso de faltas 18 

nas plenárias do Conselho, fato este que ensejou nova eleição. 2. Exposição das questões 19 

problemáticas envolvendo o presente processo eleitoral, sendo que as eleições seriam 20 

realizadas on line: a) substituição do candidato e/ou votante que no dia da eleição não pudesse 21 

comparecer e nem o representante legal como especificado no Edital 001/2020 - Comissão 22 

Eleitoral do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CDU); b) acesso equânime de 23 

todas as representações, considerando que parte das pessoas não tem internet com suporte 24 

suficiente para o candidato participar de forma adequada no dia da eleição de seu segmento; 25 

c) risco de contestação do processo eleitoral por qualquer representação devido a questões  26 

que julguem prejuízo em decorrência do processo on line. Em seguida, a Secretária da 27 

SEGEP, Sra. Nazaré Costa, passou a palavra para a sra. Davina Lima, que informou sobre 28 

reunião anterior realizada com a participação do sr. Luiz Flávio e o técnico da CINBESA, 29 

Domingos Santos, o qual relatou a impossibilidade em elaborar um software específico para 30 

o processo eleitoral em tempo hábil, tendo em vista a complexidade e os protocolos legais 31 

para tal; em seguida, o sr. Luiz Flávio, apresentou outros assuntos tratados na mesma reunião, 32 

como a possibilidade da eleição ser por vídeo conferência, e, o suporte necessário para esse 33 

formato de evento. A sra. Joelma se pronunciou logo em seguida, ponderando que a eleição 34 

por vídeo conferencia demandaria de suporte relativamente simples, porém frisou que os 35 

canditatos/votantes poderiam não conseguir participar por falta de suporte de internet 36 

adequado para acessar o evento on line; A Dra. Karla Tuma também se pronunciou acerca da 37 

desigualdade de condições que o processo on line poderia causar para determinadas 38 



representações com recursos de internet exíguos. Assim, depois de várias ponderações, os 39 

presentes concluíram que seria inviável, no momento, as eleições on line e decidiram pela 40 

realização de eleições presencias, adotando todas as medidas exigidas nos protocolos de 41 

segurança sanitária e legais cabíveis,  tomando por base jurídica o amparo legal na legislação 42 

que rege o processo de eleição majoritária  no ano de 2020, instituido pelo Tribunal Superior 43 

Eleitoral (TSE) com vistas a garantir a segurança das pessoas envolvidas no processo 44 

(candidatos, eleitores, etc.), ante a pandemia do “novo corona vírus”. Foi determinando ainda, 45 

que apenas o candidato e/ou votante possa comparecer presencialmente no dia da eleição, 46 

além da Comissão Eleitoral e os observadores convidados do processo eleitoral. Também 47 

ficou decidido que as eleições terão transmissão on line. Desse modo, após a decisão 48 

corroborada por todos, a Secretária da SEGEP, Sra. Nazaré Costa, solicitou à presidente da 49 

Comissão Eleitoral do CDU, Sra. Davina Lima, que providenciasse a retificação do Edital 50 

001/2020 – Comissão Eleitoral do CDU, para que as eleições dos membros do CDU 51 

passassem a ser presenciais. Encaminhamentos: Sem mais manifestações a Sra. Nazaré 52 

Costa, em comum acordo com os demais presentes, indicou os seguintes encaminhamentos 53 

a serem executados pela Comissão Eleitoral do CDU: Retificação do Edital 001/2020 – 54 

Comissão Eleitoral do CDU; e que a SEGEP e CINBESA tomem todas as providências para a 55 

realização do evento nos moldes determinados nesta reunião. Vencidos todos os assuntos a 56 

serem tratados, às onze horas, a Secretária da SEGEP encerrou a reunião agradecendo a 57 

presença e a participação de todos e eu, Davina Lima, lavrei esta ata, que, depois de lida, 58 

discutida e considerada conforme será assinada por todos os membros presentes à reunião.  59 


