
 
ELEIÇÃO PARA OS MEMBROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO DE BELÉM 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FINAL 

 A Comissão Eleitoral do CDU, instituída pelo Dec. 10.573/2021 de 30 de julho de 

2021, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas no art. 3º, torna público a 

HOMOLOGAÇÃO FINAL das inscrições dos representantes da sociedade civil organizada 

no segmento ENTIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E CONSELHOS DE 

CLASSES, aptos a participarem do processo eleitoral para fins de composição do CDU, para 

o biênio 2021/2022. 

Todas as entidades listadas, com suas candidaturas deferidas estão aptas a concorrer 

ao processo eleitoral e por força do contido no item 12 do edital das eleições de n. 001/2021 

- Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CDU), que assim 

nos diz: “12. Em caso de haver número de entidades ou movimentos sociais e populares com 

inscrições homologadas igual ao número de vagas previstas para o segmento, não haverá eleição 

para este segmento, ficando as entidades ou movimentos sociais, consideradas eleitas por 

aclamação.”.  E estando todas com suas candidaturas deferidas e o número de inscritos ser 

igual ao números das vagas temos consideradas já eleitas a ocuparem vaga como membro 

do Conselho Municipal de Desenvolvimento |Urbano de Belém – CDU, no Segmento  

ENTIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E CONSELHOS DE CLASSES, estando as 

mesmas ACLAMADAS, devendo, ao teor do que dispõe o item 18 do edital das eleições, 

indicar um membro titular e um membro suplente mediante ofício endereçado à Comissão 

Eleitoral localizada na Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e 

Gestão – SEGEP, cujo endereço é na Av. Gov. Jose Malcher, 2110, Cep. 66060-230, Bairro 

São Brás, horário comercial. 

Belém(PA), 14 de Setembro de 2021 

a) Comissão eleitoral CDU 

ENTIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E 
CONSELHOS DE CLASSES 

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará – CAU/PA CANDIDATO DEFERIDO 

Universidade Federal do Pará - UFPA CANDIDATO DEFERIDO 

Escola Superior da Amazônia - ESAMAZ CANDIDATO DEFERIDO 


