
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O 

ART. 5º DA LEI 9.313/2017, PARA TRATAR DO PROCESSO 

ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (CDU), BIÊNIO 

2021/2022.  

Aos vinte (20) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (2021), as dezesseis horas 1 

(16h00m), reuniram-se na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito Municipal de Belém, 2 

gestores municipais para discutir acerca das novas eleições para escolha dos membros 3 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CDU) e instalação da Comissão Eleitoral do 4 

(CDU). Presentes à reunião o Exmº. Sr. Prefeito Municipal EDIMILSON BRITO RODRIGUES; 5 

O Sr. Secretário Municipal de Coordenação geral do Planejamento  e Gestão CLÁUDIO 6 

ALBERTO CASTELO BRANCO PUTY; O Sr. Secretário Municipal de Urbanismo DEIVISON 7 

COSTA ALVES; A Sra. Secretaria Municipal de Saneamento IVANISE COELHO GASPARIM, 8 

representada neste ato pelo Sr. ANTÔNIO JOSÉ PEGADO, suplente; O Sr. Secretário 9 

Municipal de Habitação RODRIGO FERREIRA DE MORAES; A Sra. Superintendente 10 

Executiva de Mobilidade Urbana de Belém ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES; O Sr. 11 

Secretário Municipal de Economia APOLÔNIO PARENTE BRASILEIRO, representando 12 

neste ato pelo Sr. CARLOS ALBERTO PEREIRA MARQUES, suplente; O Sr. Presidente da 13 

Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém LELIO 14 

COSTA DA SILVA. Iniciada a reunião sob a Presidência do Sr. Prefeito. Em suas falas iniciais 15 

falou sobre a importância do Conselho para o desenvolvimento Urbano e de seu papel na 16 

busca de  uma cidade mais eficiente, humanizada e sobre a necessidade de atuação do 17 

conselho como instrumento de educação da vida urbana, discorreu ainda, sobre os evidentes 18 

prejuízos que o Município sofreu em decorrência da anulação das eleições para o CDU 19 

realizadas em 2020, sem observância aos devidos e legítimos procedimentos em que se deu 20 

a eleição, que por estar eivada de vício deu causa a decisão judicial; o  Secretário de 21 

Planejamento e Gestão assumiu a palavra e explanou a todos que a necessidade de 22 

chamamento de reunião extraordinária se deu em virtude da construção do processo eleitoral 23 

para a eleição do CDU, ao qual teve o encerramento dos mandatos em novembro de 2020, e 24 



o processo eleitoral realizado pela Gestão passada sofreu uma judicialização culminando com 25 

a anulação do mesmo por determinação legal do Exmº. Sr. Dr. Juiz de Direito Raimundo 26 

Rodrigues Santana da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital e Tutelas Coletivas, vindo em 27 

decisão por compelir esta administração a publicar edital para abertura do pleito em debate 28 

no prazo de 15 dias uteis, a contar da intimação desta municipalidade. Que existe a 29 

necessidade de nomeação por parte deste Conselho dos membros da Comissão Eleitoral que 30 

irão conduzir o Processo Eleitoral do CDU, para o Biênio 2021/2022, bem como de já debater 31 

o Edital que irá estabelecer as regras destas eleições. Iniciou-se então a leitura da minuta do 32 

Edital das Eleições com todos os presentes; aberta a palavra aos demais membros do 33 

Conselho assim se posicionaram: o Sr. Secretário de Habitação, e a Sra. Superintendente 34 

Executiva de Mobilidade Urbana alertaram para a possibilidade de mudança de 35 

bandeiramento, pois mesmo que vacinação contra a COVID-19 esteja avançando, ainda 36 

estamos vivendo uma pandemia global, e propuseram que deveria existir a possibilidade no 37 

edital em vir a ocorrer o processo eleitoral de forma semi-presencial ou virtual; todos os 38 

presentes deliberaram em consenso de que deveria existir previsão no Edital de que caberia 39 

a Comissão Eleitoral decidir pela viabilidade ou não destas medidas. Em continuidade ao 40 

debate foi deliberado sobre a data para a divulgação do edital e ficou decidido o dia 23 de 41 

julho de 2021 como a data da divulgação nos sites oficias da prefeitura e no Diário Oficial do 42 

Município – DOM do referido Edital de abertura do Processo Eleitoral. Ficou estabelecido 43 

constar no edital que o Ministério Público irá participar como observador do processo eleitoral. 44 

Por fim o Edital foi aprovado por unanimidade. Em ato contínuo o Sr. Prefeito apresentou para 45 

discussão e aprovação os nomes dos integrantes da Comissão Eleitoral que submete a 46 

deliberação deste Conselho: RÁNGEMEM COSTA DA SILVA; JULIANN LENNON ALEIXO; 47 

BRUNO SOEIRO; MÁRCIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA, DVANDRO PEDRO DE 48 

OLIVEIRA, YALENA DHANDARA DE OLIVEIRA ARAÚJO. Após discussão foi aprovado a 49 

unanimidade pelo Conselho. Sem mais nada a ser discutido, o Prefeito Edmilson Brito 50 

Rodrigues encerrou a reunião as dezessete horas e trinta minutos (17h30m) agradecendo a 51 

presença e participação de todos, sendo a Srta. Márcia Cristina dos Santos Oliveira a lavrar 52 



esta Ata, a qual, depois de lida e considerada conforme será assinada por todos os presentes 53 

à reunião.  54 

Belém, 20 de julho de 2021 55 


