
 
  

DECRETO N° 101.573, DE 29 DE JULHO DE 2021 

 

Institui Comissão Eleitoral para os fins do disposto no 

§3°, do art. 2º, da Lei Municipal nº 9.313, de 31 de julho 

de 2017, e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Belém, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando a competência que lhe é outorgada pelo Art. 94, inc. XX, da Lei Orgânica do 

Município de Belém (LOMB), para expedir atos próprios da atividade administrativa; e 

 

Considerando a necessidade de eleição para a escolha dos representantes da sociedade civil 

organizada que integrarão o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CDU), nos termos 

do §3º, do art. 2º, da Lei Municipal nº 9.313, de 31 de julho de 2017; 

 

Considerando a última deliberação dos membros nato do Conselho de Desenvolvimento Urbano 

de Belém, Ocorrida no dia 20/07/2021, ao qual veio por deliberar e aprovar a constituição da 

Comissão Eleitoral que irá conduzir o processo eleitoral de escolha dos novos membros do 

Conselho de Desenvolvimento Urbano, integrantes da sociedade civil organizada.  

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1°. Fica instituído a Comissão Eleitoral responsável pela condução e disciplinamento do 

processo de eleição das entidades representantes da sociedade civil organizada, que integrarão 

o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CDU), para o biênio 2021/2022, nos 

termos do inciso II, do art. 2º, da Lei Municipal nº 9.313, de 31 de julho de 2017. 

Art. 2° Designa para compor a Comissão Eleitoral os servidores abaixo relacionados: 

I. RÁNGEMEM COSTA DA SILVA – Mat. N° 0519430-018 

II. JULIANN LENNON ALEIXO - Mat. N° 0519260-015 

III. MÁRCIA CRISTINA DOS SANTOS – Mat. N° 0540404-012 

IV. YALENA DHANDARA DE OLIVEIRA ARAUJO – Mat. N° 0520942-019 

V. DVANDRO PEDRO DE OLIVEIRA – Mat. 0519090-012 

 

Parágrafo único. A participação na Comissão Eleitoral não será remunerada, sendo considerada 

de relevante interesse público. 

Art. 3°. Compete à Comissão Eleitoral planejar, organizar e executar o processo eleitoral de 

que trata o art. 1° deste Decreto, em especial: 

I - Conduzir o processo eleitoral e deliberar sobre tudo que se fizer necessário para o 

seu andamento; 

II -  Requisitar ao Poder Público Municipal todos os recursos necessários para a realização 

do processo eleitoral; 



 
III - Elaborar o Edital da Eleição; 

IV - Apreciar e julgar recursos,  

V - Organizar, receber e apurar votos; 

VI - Indicar a mesa coordenadora das plenárias dos segmentos, composta por 1 (um) 

coordenador,1(um) secretário e 1(um) relator; 

VII - Proclamar o resultado eleitoral. 

Art. 4°.  A Comissão Eleitoral será dissolvida após a posse dos representantes das entidades da 

sociedade civil organizada, que integrarão o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (CDU). 

Art. 5° O presente Decreto será divulgado no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Belém 

(www.belem.pa.gov.br/cdu), entrando em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Antônio Lemos, 29 de julho de 2021. 

 

 

EDMILSON BRITO RODRIGUES 

Prefeito Municipal de Belém 

 


