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A Sua Senhoria, a Senhora 
DAVINA BERNADETE DE OLIVEIRA LIMA
Presidente da Comissão Eleitoral
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Belém – CDU 

Senhora Presidente,

Com os cumprimentos de estilo, reporto-me ao disposto no artigo 2o. da Lei Municipal nº 9.313, de 31

de julho de 2017 (regulamento da Lei n° 8.655, de 30 de julho de 2008):

Art. 2o. (…):

§ 1º O mandato dos membros do CDU é de dois anos, renováveis por igual

período, com exceção do(s) membro(s) nato(s) do poder público cujos mandatos

terão a duração do exercício de seus respectivos cargos. (...)

§ 3º As entidades representantes da sociedade organizada serão convocadas

por edital  específico,  o qual definirá  os critérios do processo eleitoral  para a

indicação dos representantes de cada categoria.

Considerando  a  situação  de  pandemia  e  quarentena  em  que  vivemos  e  as  regras

correspondentes de controle sanitário, o processo todo deverá se dar por via digital online.

Em face dessas regras e das atribuições do Ministério Público de fiscal do direito, solicito o

encaminhamento, para os e-mails indicados no rodapé, das informações sobre todo o procedimento

presidido por V. Exa. para verificação da sua regularidade formal e material.

Assim,  além  do  encaminhamento  das  regras  do  procedimento,  também  dos  pedidos  de

inscrição dos  interessados,  bem como das  documentações relativas a  cada  uma das entidades,

assim como dos incidentes ocorridos e suas resoluções. Também das datas e atas de reuniões e dos

links para viabilizar a participação deste Ministério Público por meio do signatário e/ou dos técnicos

auxiliares.

Nesse sentido, considerando a decisão exarada em face da impugnação apresentada pela

Sra. Maria Cláudia Bentes Albuquerque, arquivo da decisão anexo, que “Conclui pela procedência

dos  pedidos  para  retificação  do  edital”,  requeiro  a  minuta  do  edital  retificado  antes  de  sua

publicação para manifestação prévia com eventuais sugestões deste Ministério Público.

Atenciosamente,

RAIMUNDO DE JESUS COELHO DE MORAES
Promotor de Justiça.
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