
 

    

RELEASE SOBRE O PROCESSO ELEITORAL DOS REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA PARA COMPOR O CONSELHO MUNICPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO (CDU) 

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CDU) foi criado no Art. 199 da Lei nº 
8.655/2008, que institui o Plano Diretor do Município de Belém (PDB) conforme determinação do 
Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001), que regulamenta a Política de Urbana disposta nos 
arts. 182 e 183 da Constituição Federal. 
 
A atual Gestão Municipal, assumindo o compromisso em discutir os rumos do desenvolvimento do 
município de forma coletiva e com a participação da sociedade, promulgou a Lei nº 9.313/2017, 
regulamentando as competências e atribuições do Conselho, seu funcionamento e composição.  
 
O CDU tem composição paritária, sendo 9 representantes do Poder público e 9 representantes da 
sociedade civil, assim distribuídos: a) 2 membros da classe trabalhadora; b) 2 membros de 
movimentos sociais e populares; c) 2 da classe empresarial; e d) 3 membros das entidades 
científicas, tecnológicas e os conselhos de classe.  
 
Como atribuições, o CDU apresenta entre as principais: a) deliberar do processo de elaboração e 
revisão do Plano Diretor do Município de Belém, da lei de uso e ocupação do solo e outras 
regulações urbanísticas; b) deliberar sobre as propostas de detalhamento, leis e demais instru-
mentos de implementação do Plano Diretor do Município de Belém; c) apreciar as propostas do 
Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), quanto aos recursos consignados 
para a execução das estratégias estabelecidas no Plano Diretor; d) acompanhar os resultados da 
evolução urbana e avaliar os impactos do Plano Diretor do Município de Belém; e) promover 
conferências e assembleias territoriais sobre assuntos de interesse público; dentre outras. 
 
Presidido pelo Prefeito Municipal e com assessoria técnica e executiva da Secretaria Executiva da 
Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (SEGEP), compete ainda 
ao CDU: a) debater e fiscalizar as diretrizes e os instrumentos da Política Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, e b) coordenar a realização da Conferência Municipal da Cidade. 
 
A primeira eleição para compor o CDU ocorreu em 2018, estando o mandato dos atuais membros 
finalizando agora em 2020. E, para promover a eleição dos novos representantes da sociedade 
civil para a composição do CDU, foi publicado o Decreto nº 97.645/2020, instituindo a Comissão 
Eleitoral responsável pela condução e disciplinamento do processo de eleição. E, neste sentido, 
todas as etapas do processo serão acompanhadas por representantes do Ministério Público do 
Estado do Pará (MPPA) e da Câmara Municipal de Belém (CMB).  
 
O período de inscrição vai até o dia 19/11/2020, de 9 a 13 horas na sede da SEGEP, 
considerando-se os dias úteis. Todo o procedimento e as etapas estão publicados no Edital nº 
001/2020 – Comissão Eleitoral do Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU) e divulgado no 
site da Prefeitura de Belém e no hall de entrada da SEGEP. Nestes locais, poderão ser 
pesquisadas as legislações correlatas e impressa a Ficha de Inscrição a ser entregue, juntamente 
como a relação de documentos que devem ser anexados para habilitar as entidades ao pleito. 
 
Após o resultado com as inscrições homologadas, será divulgado o local de votação, que ocorrerá 
por segmento, em dias e horários já especificados no referido Edital. 
 
É importante informar que serão eleitas as entidades representativas por segmento e só após o 
resultado, a ser publicado no dia 18/12/2020, as entidades vencedoras indicarão o nome dos 
membros titulares e suplentes que as representarão no CDU. Todas estas etapas estão definidas 
no Edital e também serão divulgadas no site da PMB, garantindo amplo acesso à informação. 


